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UBS finalizada no Plimec. Página 13

ESPORTES

Hoje tem Rua do Lazer
no Bairro Vera Cruz

Página 2

Revitalização do Centro Cultural
entra em fase final

OBRAS

Prefeitura está investindo R$ 889 mil no
espaço para ampliar atividades culturais

Instalado em 1988 no es-

paço do antigo Posto de Se-

mentes, o Centro Cultural

Esther Pires Novaes está sen-

do ampliado com a remode-

lação da ala situada na Rua

Ceará. No local foram insta-

lados auditório, sala para ex-

posições, salas de multiuso,

refeitório e sanitários. O ato

de inauguração está progra-

mado para a noite da próxi-

ma quinta-feira, 30 de junho,

às 19h.

O espaço agora é o maior

da cidade para a prática de

atividades culturais. Nesse

empreendimento a Prefei-

tura reservou recursos pró-

prios, investiu R$ 889 mil e

transformou 1.500 metros

quadrados numa grande área

para a livre expressão das ar-

tes. Página 24.

Auditório Elias Almeida Ward recebe preparativos finais

PRIORIDADE Páginas 12 e 13

3 novas unidades de Saúde
já atendem em bairros

Morador recebe

atendimento na

USF Dr. João Ortiz,

no Plimec

AVARÉ EM MEMÓRIA VIVA

Conheça a história da
consagrada pianista
Esther Pires Novaes

Página 14



SECRETARIAS MUNICIPAIS

ADMINISTRAÇÃO - Tel. 3711-2565
Deira Alizia Visentin Villen

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Tel.  3732-2603

Viviane Maria Alves Mendes
Rua Carmen Dias Faria, 2161

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

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

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

COMUNICAÇÃO - Tel. 3711-2500
Lucas da Silva Mota

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

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

Rua Rio de Janeiro, 1763 Centro

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

Rua Ceará, 1393 Centro

EDUCAÇÃO - Tel. 3711-2211
Lúcia Helena Lélis Dias

Rua Pernambuco, 1065 Centro

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

Rua Carmem Dias Faria, 1085 Bairro Alto

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

Rua Rio Grande do Sul, 1810

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

Rua Maranhão, 1578 Centro

GESTÃO PÚBLICA - Tel. 3711-2500
Hadel Aurani

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

GOVERNO - Tel. 3711-2500
José Bastos Cruz Sobrinho

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

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

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

MEIO AMBIENTE - Tel. 3711-2559
Cláudio Hayashi

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

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

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

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

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

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

Rua Carmen Dias Faria, 2111

SERVIÇOS - Tel. 3711-1340
Ricardo Aurani

Avenida Anápolis, 777 Bairro Jurumirim

TURISMO - Tel. 3732-8009
Fernando Peixoto Alonso

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

15/06/16 A 23/06/2016

MIGUEL ARCANJO TEIXEIRA
*29.09.1939 +15.06.2016

MALVINA DELFINA NAZÁRIO
*10.10.1913 +16.06.2016

GILBERTO MOREIRA CASTILHO
*21.11.1943 +16.06.2016

HÉLIO ALVES
*20.08.1947 +16.06.2016

ALBERT ALEX SANDER BONAN DE OLIVEIRA
*08.05.1996 +19.06.2016

MARIA HELENA DIAS MARTINS
*02.03.1951 +21.06.2016

APARECIDO MARQUES
*12.12.1953 +22.06.2016

RAUL CORREA DOS SANTOS
*18.11.1936 +22.06.2016

HORTÊNCIA OLIVEIRA VONA
*27.01.1953 +23.06.2016

Jovens e crianças vão se divertir com as ativida-

des gratuitas do Projeto Rua do Lazer que aconte-

ce hoje, 25, na Praça João Pitoco, no Jardim Vera

Cruz.

A Secretaria de Esportes e Lazer (SEME) da Es-

tância Turística de Avaré vai oferecer, das 14h às

17h30, brinquedos infláveis e jogos de tabuleiro

(dama e xadrez), tênis de mesa, voleibol, futebol

de trio com gols de caixote, pintura em desenhos

e atividades recreativas.

ESPORTES

Rua do Lazer vai divertir
crianças no Vera Cruz

O objetivo da iniciativa é garantir aos morado-

res de bairros avareenses a oportunidade de re-

creação, lazer e convívio social.
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LEGISLATIVO

INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM

20 de JUNHO de 2016

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

- Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor FREDERICO VILELA PIMENTEL
- Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora MARIA APARECIDA ASSIS
-Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor HILTON AKIHIRO OKIISHI
-Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor FERNANDO PINTO DE OLIVEIRA
-Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor GUILHERMINO PEDRO
-Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora MARIA DE LOURDES GONÇALVES
-Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora BENEDITA PIRES DE LIMA

Denilson Rocha Ziroldo - Presidente
-Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Paulo Dias
Novaes Filho, para que,  por meio da Secretaria do Meio Ambiente,  seja
realizada uma vistoria no "Lixão" localizado no bairro Balneário Costa Azul,
com o intuito de  detectar em qual situação se encontra o mesmo para que
não acarretem maiores problemas aos munícipes que residem no local.
-Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Paulo
Dias Novaes Filho, para que interceda junto a Policia Militar, que intensi-
fique o policiamento nas ruas do bairro Balneário Costa Azul.
-Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Paulo
Dias Novaes Filho, para que, por meio da Secretaria de Saúde, nos
informe sobre a possibilidade de disponibilizar uma vez por semana um
médico e também a abertura de uma farmácia com um farmacêutico
responsável no posto de saúde localizado no bairro Balneário Costa Azul.
-Que seja oficiado à CETESB para que forneça o resultado da última
análise de água do bairro dos Cambarás, caso não exista, para que seja
providenciado.
-Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Paulo
Dias Novaes Filho, para que por meio do setor competente,  informe a
esta Casa de Leis sobre a possibilidade de adquirir um triturador de galhos
e ramadas para atender o bairro Balneário Costa Azul.

Roberto Araujo - Vice - Presidente
-Voto de profundo pesar pelo falecimento do Senhor GERSO SAVI
-Voto de profundo pesar pelo falecimento da Senhora ELISABETH DE
CASTRO GONÇALVES
-Voto de profundo pesar pelo falecimento do Senhor BENEDITO APARE-
CIDO
-Voto de profundo pesar pelo falecimento do Senhor NILTON FERNANDES
DE SOUZA
-Voto de profundo pesar pelo falecimento da Senhora ANTONIA DOS
SANTOS SILVA

Francisco Barreto de Monte Neto - 1º Secretário
-Que seja oficiado a SABESP(Companhia de Saneamento Básico do Esta-
do de S. Paulo), para que seja providenciado o reparo no leito carroçável
da Rua Prof. Amorim, próximo ao nº 1118, na Vila Martins III, onde a obra
foi executada sem o devido reparo.
-Que seja oficiado Sua Excelência o Prefeito Municipal da Estância Turís-
tica de Avaré-SP,  Dr Paulo Dias Novaes Filho, no sentido de informar se
existe programação para reforma do telhado do imóvel que abriga o
Centro Administrativo.
-Que seja oficiado a SABESP(Companhia de Saneamento Básico do Esta-
do de S. Paulo), para que seja providenciado o reparo no leito carroçável
da Rua Marcos Tamassia, próximo ao nº 151, bairro Alto da Boa Vista,
onde a obra foi executada sem o devido reparo.

Edson Flávio Theodoro da Silva - 2º Secretário
-Que seja oficiado a Direção do Supermercado Pinheirão de Avaré, pela
belíssima festa ocasionada pela realização da 9ª Corrida de Inverno do
Pinheirão Super, ocorrida no dia 12 de Junho, corrida esta que contou com
apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
-Que seja oficiado o Senhor Prefeito da Estância Turística de Avaré, que
junto a secretaria municipal de educação, estude a possibilidade de ser
realizado um concurso público para o cargo de professor de educação
especial, devido à falta destes profissionais para atender os alunos da
rede municipal.

Antonio Leite de Oliveira
-Que seja oficiado ao COMUTRAN - Conselho Municipal de Trânsito, para
que providencie em caráter de urgência, melhoria na sinalização de chão
e coloque placas indicativas de Pare na Rua Zico de Castro confluência
com a Rua Fernando Antônio Tamássia no bairro Jardim Tropical. Visto
que, trata-se de uma via de bastante movimento e vão acidentes já
aconteceram no referido local.
-Que seja oficiada a Secretaria de Esportes e lazer na pessoa do Sr.
Clayton Macário, para que nos responda as seguintes indagações:
1 - Levando em consideração que os jogos regionais serão realizados
neste município, onde certamente serão utilizados os mesmos campos e

a mesma estrutura, qual o motivo pelo qual não poderá ser realizado o
Campeonato Municipal de Campo?
-Que seja oficiado ao Exmo. Sr. Paulo Dias Novaes Filho, DD, Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré, para que através da secretária
competente, nos responda a seguinte indagação:
1 - Quais providências serão tomadas referentes aos muros de arrimo que
foram construídos nas casas do Bairro Camargo, uma vez que, os muros
estão caindo, danificando a casa dos moradores?

Benedito Braz Ferreira
-Que seja oficiado ao Exmo. Sr. PAULO DIAS NOVAES FILHO DD.
Prefeito da Estância Turística de Avaré, para que por meio  do setor
competente encaminhe a esta Casa de Leis relatório das atividades do
DECON (DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS), incluindo a relação de pro-
gramas, convênios e emendas realizados por este importante setor da
administração municipal.
-Que seja oficiado ao Exmo. Sr. PAULO DIAS NOVAES FILHO DD.
Prefeito da Estância Turística de Avaré, para que por meio do setor
competente inclua na ordem de serviço e realize a recuperação da Rua
Carmen Dias Farias, que atende os bairros Jardim Vera Cruz e Avaré I.
-Que seja oficiado ao Exmo. Sr. PAULO DIAS NOVAES FILHO DD.
Prefeito da Estância Turística de Avaré, para que por meio do setor
competente realize a  manutenção na Praça João Francisco da Silva,
localizada no bairro Jardim Vera Cruz, para que seja realizado o evento
"RUA DO LAZER", no próximo dia 25 do mês corrente.

Bruna Maria Costa Silvestre
-Que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Paulo Dias Novaes Filho,
Prefeito Municipal, para que por meio do Setor Competente informe a esta
Casa de Leis como estão sendo realizados os transportes dos alunos
moradores da zona rural, informe se todas as linhas estão sendo feitas
diariamente, ou se existem linhas com  problemas no transporte dos
alunos pois denuncias dão conta  que por falta de manutenção dos veícu-
los Escolares, vários alunos estariam sendo prejudicados com muitas
faltas por esse motivo.
- Que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Paulo Dias Novaes Filho,
Prefeito Municipal, para que por meio do Setor Competente informe a esta
Casa de Leis a respeito da Campanha do Agasalho, a saber:
01) Quantos cobertores foram arrecadados até o momento?
02) Quantos cobertores foram distribuídos?
03) Quantos agasalhos foram arrecadados até o momento?
04) Quantos agasalhos foram distribuídos?
05) Até quando vai a Campanha?
-Que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Paulo Dias Novaes Filho,
Prefeito Municipal, para que por meio do Setor Competente informe a esta
Casa de Leis a respeito da castração de animais a saber:
01) Quantos profissionais estão à disposição para a realização desse
serviço.02) Existe a possibilidade em aumentar o numero de profissionais
para atender a demanda dos serviços.
03) Quantos animais foram castrados de janeiro de 2016 até a presente
data.04) Existe a possibilidade dos atendimentos serem estendidos aos
bairros carentes do nosso município para que ocorra a castração dos
animais dos moradores que não tem a possibilidade de transportar os
mesmos.05) Solicito que seja realizada uma campanha informativa sobre
a castração de animais principalmente nos bairros afastados onde o
numero de animais espalhados pela rua é grande, e tal campanha seria
para a conscientização dos munícipes a respeito do controle da reprodu-
ção dos animais.
-Para que por meio do Setor Competente informe a esta Casa de Leis
quantos funcionários estão em desvio de função e quais os motivos.
-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 como está sendo realizado o controle de trafego dos veícu-
los oficiais, favor enviar uma planilha demonstrando o mesmo.

Carlos Alberto Estati
- Considerando o elevado número de solicitações de munícipes referente
a quantidade de empresas instaladas em nosso município e ao número de
vagas de emprego gerada por elas;
Considerando ainda que o assunto é de grande relevância, e na intenção
de prestar melhores esclarecimentos aos que recorrem a este Vereador
em busca de informações sobre vagas de emprego;
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais,  que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, Paulo Dias Novaes Filho, para que por meio de
Secretaria Municipal de Industria, Comércio, Ciência e Tecnologia, forneça
a esta Casa de Leis as seguintes informações:
1 - Quantas empresas estão instaladas no município?
2 - Quantas empresas foram desativadas por conta da crise atual?
3 - Qual é o percentual de desemprego no Município?
4 - Quais ações estão sendo adotadas pela Secretaria Municipal para atrair
novas empresas para se instalarem em nosso Município?
-Seja consignado em ata de nossos trabalhos, VOTOS DE APLAUSOS E
PARABENIZAÇÕES, à COMUNIDADE JAPONESA AVAREENSE por meio
do Presidente da Sociedade Nipônica de Avaré-(Socena), Sr. OSWALDO
IDEO ITO pela comemoração do 108º aniversário da Imigração Japonesa
no Brasil transcorrido no último  dia 18/06.
-Considerando que as academias ao ar livre são ótimas opções para quem
que começar a fazer atividade física, principalmente na terceira idade;
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais,  que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, Paulo Dias Novaes Filho, para que por meio de
Secretaria Municipal de Esportes informe a esta Casa de Leis pelo qual
motivo foi desativada a academia ao ar livre localizada ao lado da Pista de
Skate "José Rodrigo Suman" na Avenida Misael Euphrásio Leal, há mais
de um ano e ainda não foi recolocada.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
- REQUEIRO ao Conselho Municipal de Trânsito, para que estude a loca-
lização das faixas de pedestres em nosso município e se há possibilidade
de alteração das faixas perante o Código de Trânsito Brasileiro.

Eduardo David Cortez
-Que sejam oficiadas as Secretarias Municipais de Educação e Assistên-
cia Social para que informem a esta Casa de Leis no sentido de responder
os quesitos a seguir : 1-)  A rede pública municipal de ensino, possui dentro
de seus quadros assistentes sociais ? 2-) Se positivo, quantos e quais
escolas ? 3-) Se negativo, qual a justificação plausível?
-Considerando as constantes reclamações da comunidade do Distrito de
Barra Grande, a qual não possuem um espaço com adequações para  a
realizações de reuniões comunitárias e festividades; Considerando que os
moradores se propuseram a fazer as adequações necessárias para a
utilização segura do local; REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e
dispensadas as  formalidades regimentais, que seja oficiado ao Exmo
Senhor Chefe do Poder Executivo Municipal Paulo Dias Novaes Filho,
para que informe a este Poder Legislativo Municipal no sentido de respon-
der os pertinentes questionamentos: Por que o Prédio no Distrito de Barra
Grande, que há muito tempo fora utilizado pelos habitantes daquela loca-
lidade, atualmente não funciona mais como centro comunitário? Qual a
razão existente deste espaço encontrar-se privado de sua utilização co-
munitária, sendo destinado para guarnecer ferramentas e materiais de
serviço público. Requeiro mais que, seja retomado pela comunidade local,
o aludido imóvel urbano como centro comunitário.

Julio César Theodoro
- Ao Prefeito da Estância Turística de Avaré, Senhor Paulo Dias Novaes
Filho, e o Setor competente, REITERANDO os requerimentos 638/2015 e
112/2014 e a indicação 1045/2013, onde requer a transferência do TIRO
DE GUERRA, para que passam executar suas atividades militares com
mais liberdade e dignidade.
- A MESA DIRETORA para que delibere mais rapidamente o parecer
jurídico, no projeto de lei que visa tanto a criação do fundo municipal da
infraestrutura, quanto o projeto que visa a multa pecuniária à SABESP em
caso de vazamento de esgotos, a má prestação de serviços e aos tantos
crimes ambientais cometidos pela Companhia de Saneamento Básico do
estado de São Paulo.
- Excelentíssimo Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal para
que seja estudado e debatido juntamente com o COMDEA - Conselho
Municipal do Desenvolvimento Econômico, a "Lei da Industrialização" para
que haja um amplo conhecimento da lei de incentivos para atração de
empresas e o desenvolvimento dos parques industriais.

Marcelo José Ortega
-Ao Senhor Eduardo Almeida, Presidente da empresa Pacaembu Constru-
tora, responsável pela construção do Residencial São Rogerio II, para
que, por meio de seu departamento competente, informe a esta Casa
Legislativa sobre a possibilidade de estender a pavimentação das duas
vias da Avenida Domingues Leon Cruz, trecho equivalente a 200 metros,
afim de melhor o acesso e saída do referido bairro, interligando os bairros
Residencial São Rogerio II e Santa Monica.
-Ao Excelentíssimo Sr Prefeito Municipal, Paulo Dias Novaes Filho, para
que informe a esta Casa Legislativa a respeito das seguintes indagações
sobre a Casa de Passagem Municipal:
1- Quantos assistidos foram atendidos nos últimos 90 dias?
2- Atualmente as vagas são suficientes?
3- Nesse período de estadia os assistidos foram examinados, medicados
por algum profissional da saúde?
4- Qual o critério usado para a realização de triagem desses indivíduos?
5- Existe alguma ação voltada à busca da família ou a inserção do
assistido ao mercado de trabalho?
-Ao Excelentíssimo Sr Prefeito Municipal, Paulo Dias Novaes Filho, para
que informe a esta Casa Legislativa as seguintes indagações a respeito
da informatização da saúde
1- Quanto foi gasto pelo município nos últimos 40 meses com
informatização da saúde?
2- Qual o percentual da estrutura da Secretaria da Saúde foi informatizado?
3- Qual o prazo para informatizar 100 %?
4- Os funcionários estão recebendo treinamento para o processo de
informatização?

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
- Que seja oficiado ao DD. Secretário de Planejamento e Transportes,
para que esclareça o motivo pelo qual não foram atendidos incontáveis
indicações e mesmo requerimentos formulados por edis desta Casa,
no sentido de que sejam colocados nos terminais rodoviários de nos-
sa cidade, tanto no urbano como no intermunicipal, placas informati-
vas a respeito dos itinerários e horários dos ônibus que circulam pela
cidade.
- Que seja oficiado à Concessionária Rápido Luxo Campinas, para  que
esclareça da possibilidade de retornar a linha desativada Bairro Vera Cruz/
Bairro Plimec, a qual foi substituída pelo itinerário Bairro Avaré I/Bairro
Bonsucesso.
-Considerando que na Rua Paraíba confluência com Rua Goiás, existe um
vazamento de água que há tempo preocupa os moradores da localidade;
Considerando que supracitado vazamento no leito carroçável da via,
causando transtorno às pessoas que circulam pela mesma ou residem
nas proximidades;
Considerando o grande desperdício de água que está ocorrendo e, que, o
mesmo precisa de reparo urgentemente, assim,
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais,  que seja oficiado à SABESP (Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo), solicitando informar sobre a possiblidade
de efetuar reparo no vazamento de água que está ocorrendo no leito
carroçável da Rua Paraíba confluência com Rua Goiás.



-Que seja oficiada a DD. Secretária da Educação, para que esclareça
sobre a possiblidade de se realizar em nossas escolas projeto educativo
reforçando o modo perigoso da má utilização da pipa e da linha cortante.
-Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor CHARLES MICHEL HAWTHORNE, ocorrido
em Avaré, no dia 13 de junho 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.

INDICAÇÕES
Denilson Rocha Ziroldo- Presidente

- para que, por meio do setor competente, providencie em caráter de
urgência a recuperação do leito carroçável da rua Lúcio Quartucci, em
frente ao nº135, localizada no bairro Santa Mônica.
- para que, por meio do setor competente, providencie em caráter de
urgência o nivelamento e recuperação do leito carroçável da rua Braz
Caldeira, próximo ao nº263, localizada no bairro do Braz II.
- para que, por meio do setor competente, providencie em caráter de
urgência a fixação de placa de "Proibido jogar lixo, sujeito a multa", na área
verde localizada na avenida Domingos Leon Cruz , próximo ao nº231,
situada no bairro Santa Mônica.
- para que, por meio do setor competente, estude a possibilidade de
realizar a manutenção dos brinquedos e melhoria na iluminação do parqui-
nho localizado no bairro Balneário Costa Azul.
- para que, por meio do setor competente, providencie em caráter de
urgência a construção de passeio público em toda a extensão da avenida
Marginal da Mata, localizada no bairro Balneário Costa Azul.

Roberto Araujo - Vice-Presidente
- Para que através do Departamento competente, providencie em caráter
de URGÊNCIA o conserto dos buracos existentes na Avenida Brasília
esquina com a Rua José do Patrocínio - Bairro: "Vila Jardim", visto que os
buracos vem causando transtornos aos usuários que trafegam naquele
via Pública, podendo, inclusive causar acidentes.
- Para que através do Departamento competente providencie em caráter
de URGÊNCIA a implantação de uma cobertura no "ponto de ônibus"
existente nas proximidades do Condomínio Vale do Sol- Bairro: "Vila Espe-
rança", visando zelar principalmente pela segurança e bem estar das
pessoas que se utilizam do transporte público urbano, em especial dos
estudantes, conforme fotografia que segue em anexo, onde fica demons-
trado que o local está desprovido da respectiva cobertura. Segue em
anexo fotos do citado local.
- Para que através do setor competente, providencie urgentemente a limpeza
e retirada de entulhos na Avenida Brasília, nº 57, no bairro: "Vila Jardim".

Francisco Barreto de Monte Neto - 1º Secretário
- Para que seja efetuada por meio da secretaria competente, a instalação
de luminárias com as respectivas lâmpadas, na Rua Fuad Haspani, em
toda sua extensão, no Jardim Presidencial, considerando que já existem
postes  na referida rua.
-Para que seja efetuada por meio da secretaria competente, manutenção
no leito carroçável da Rua Antonieta Paulucci, próximo ao nº 81, no bairro
Vera Cruz, onde houve afundamento de lajotas.
- Para que seja efetuada por meio da secretaria competente a operação
tapa-buracos na Rua Eliza Banwart, próximo ao nº 849 e Rua José Banwart,
próximo ao nº 469, ambas no bairro Terras de S. José.
- Para que seja efetuada por meio da secretaria competente a operação
tapa-buracos, limpeza e roçada na Rua Álvaro Filgueiras, em toda sua
extensão, no bairro Plimec, considerando que o referido acúmulo de mato
e lixo contribuem para a retenção de água, um ambiente propício para
proliferação de doenças.
 - Para que seja efetuada por meio da secretaria competente a operação
tapa-buracos na Rua Raul Ozuma Delgado, próximo aos nºs 36 e 46, no
bairro Plimec.
- Para que seja efetuada por meio da secretaria competente a operação
tapa-buracos na Rua Luiz Bastos Cruz, próximo aos nºs 25,2665 e 66, no
bairro Plimec.
- Para que seja efetuada por meio da secretaria competente a operação
tapa-buracos na Rua Prudente de Morais, esquina com a Rua Luiz Zanela
e esquina com a Rua Zico de Castro, no bairro Tropícal.

Edson Flávio Theodoro da Silva - 2º Secretário
 - Que através do setor de iluminação pública providencie a troca de uma
lâmpada no poste localizado na Rua Luiz José Alves em frente ao nº 129
no bairro Brabância.
 - Que através do setor de competente realize os reparos necessários no
leito carroçável da Rua Dr. Félix Fagundes confluência com a Rua José
Constâncio, localizada no Conjunto Habitacional São Luiz.
 - Que através do setor competente providencie a limpeza no leito carroçável
da Rua Juscelino Kubistchek Próximo a Rua Abílio José Curto localizada
no Jardim Brasil, pois a mesma se encontra tomada pelo mato.
 - Que através do setor competente tape o buraco existente no leito
carroçável da Rua Fernando de Noronha confluência com a Rua Camilo
de Souza Leme localizada no Jardim Brasil.

Benedito Braz Ferreira
 - para que por meio do setor competente realize a troca de lâmpada de
poste de iluminação publica localizado na Rua São Matheus, altura do
número 151, no bairro Três Marias.
- para que por meio do setor competente realize a troca de lâmpada de
poste de iluminação publica localizado na Avenida Paranapanema, altura
do número 267, no bairro Bonsucesso.
- para que por meio do setor competente realize limpeza de área verde
localizada na Rua Benedito Ferreira da Silva, no bairro Alto da Boa Vista.
- para que por meio do setor competente realize o conserto de buraco na
rua Bélgica, altura do número 100, no bairro Jardim Europa.

Bruna Maria Costa Silvestre
- Para que por meio do setor competente, providencie a mudança do ponto
de ônibus instalado na Rua Júlio Figueiredo confluência com a Rua Geovane
Capeci, bairro Ipiranga. Solicitação feita pelo proprietário do terreno onde
o ponto de ônibus está instalado, pois o mesmo foi até a Secretaria
responsável pela coordenação dos pontos de ônibus e recebeu informa-
ção que o ponto não poderia ser removido, só que o proprietário já iniciou
as obras de construção no mesmo e não consegue dar continuidade pelo
fato do ponto de ônibus atrapalhar a instalação do portão de acesso para
o recebimento de materiais de construção.
 - Para que por meio do setor competente, providencie a instalação de
uma Placa de LOMBADA na Rua Rio Grande do Sul defronte ao numero
1827, Centro.
- para que por meio do setor competente, providencie a manutenção do
leito carroçável - operação tapa buracos na Rua Rio Novo em toda a sua
extensão, bairro Santa Elisabeth.
- Para que por meio do setor competente, providencie a manutenção do
leito carroçável - operação tapa buracos afundamento de lajotas na Rua
Professora Zaíra Trench defronte ao numero 110, bairro Santa Elisabeth.
- Para que por meio do setor competente, providencie a manutenção do
leito carroçável - operação tapa buracos afundamento de lajotas na Rua
Nove de Julho confluência com a Travessa Comandante Pedro Luís da
Fonseca, bairro Água Branca.
- Para que por meio do setor competente, providencie a manutenção do
leito carroçável - operação tapa buracos na Rua Mato Grosso confluência
com a Rua Piauí, Centro.
- Para que por meio do setor competente, notifique o proprietário de um
terreno localizado na Rua Pará confluência com a Rua Ceará, Centro, para
que o mesmo providencie a retirada de um toco de árvore que está
atrapalhando a locomoção de pedestres naquela localidade, tendo em
vista que a calçada dá acesso ao Poupatempo.
- Para que por meio do setor competente providencie a manutenção do
leito carroçável operação tapa buracos na Rua Bahia confluência com a
Avenida Paulo Araújo Novaes, ao lado do Posto Avarezinho, Centro.
- Para que por meio do setor competente providencie a manutenção do
leito carroçável operação tapa buracos na Rua Bahia defronte ao numero
1239, Centro.
- Para que por meio do setor competente, providencie a instalação de uma
Placa de LOMBADA na Rua Bahia defronte ao numero 1195, Centro.
- Para que por meio do setor competente, providencie a instalação de uma Placa
de LOMBADA na Rua Bahia confluência com a Rua Mato Grosso, Centro.
- Para que por meio do setor competente, providencie a instalação de uma
Placa de LOMBADA na Rua Bahia defronte ao numero 811, Centro.
- Para que por meio do setor competente, providencie a manutenção de
todo leito carroçável - operação tapa buracos na Rua Abílio José Curto
confluência com a Rua Mato Grosso, bairro Jardim Brasil.

Eduardo David Cortez
 - Para que por meio setor competente, proceda com os devidos reparos
no buraco existente no leito carroçável da Rua Prudente de Moraes, bairro
- jardim Santa Elisabete, nas imediações do nº 30. Caso não seja da
competência do município, acione-se o departamento responsável.
 - Para que por meio do departamento competente, proceda com os
devidos reparos no buraco existente no leito carroçável da rua Silvio Pepe
Filho, imediações do nº 1100. Caso não seja da competência do município,
encaminhe-se ao órgão responsável.

Júlio César Theodoro
- Para que amplie o programa SIM - Serviço de Inspeção Municipal, no qual
é um grande avanço para produtores manufatureiros, atendendo novas
demandas para os pequenos produtores alimentícios de nosso município.
- Para que realize manutenção no Velório Municipal, com caráter de emer-
gência.
- Estude as possibilidades na implantação do Programa Melhor Viagem SP,
que visa a saúde dos idosos, quanto ao conceito da Organização Mundial
da saúde (OMS) no programa "pilares do envelhecimento ativo".

Marcelo José Ortega
- Para que através do setor competente proceda capinação e limpeza do
terreno  da rua José Luiz Alves ao lado do nº 164, visto que o local se
encontra com mato alto, ocasionando a procriação de animais peçonhentos
e colocando em risco a saúde dos moradores ao seu arredor. Sugestão do
Morador Ailton Trench

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
- Por meio do setor competente, providencie nivelamento do solo, na
Avenida Major Rangel confluência com Rua Espirito Santo, onde ocorre
grande acúmulo de água pluvial, a cada chuva, chegando a ficar por
alguns dias empoçadas.
- Por meio do setor competente, providencie estudos para abertura de rua
ligando à Rua Humberto Bassetto à Rua Dona Carmem Dias faria, pois tal
obra trará benefícios aos moradores circunvizinhos.
- Por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito
carroçável da Rua Minas Gerais em frente ao número 1582, pois após as
chuvas as lajotas afundaram.
- Por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do
leito carroçável da Avenida Paranapanema, embaixo do pontilhão, na
saída para Itatinga.
- Por meio do setor competente, providencie a retirada de entulho, depo-
sitado no canteiro central da Avenida Pinheiro Machado, em frente ao
Supermercado Pinheirão.

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
TERMO ADITIVO 12/2016
Dispensa nº 12/2015 - Processo nº 23/2015 - Contrato nº 15/
2015.
Fica prorrogado por mais noventa dias o prazo de vigência do
contrato com a empresa RICHARD DOS SANTOS COMÉRCIO DE
INSTRUMENTOS - ME, que tem como objeto o fornecimento e
instalação de aparelhos de sonorização para nova sede da
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, com
fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamen-
tos necessários.
Assinatura do Termo Aditivo em 11 de maio de 2016.
Prorrogação sem ônus para a contratante.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº 15/2016
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré
Contratada: GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME
Objeto: Confecção, montagem e instalação de mobiliários plane-
jados para a nova sede da Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré, com fornecimento de todos os materiais,
mão de obra e equipamentos necessários.
Valor do aditivo: R$ 2.184,00 (dois mil cento e oitenta e quatro
reais) - aditivo de aproximadamente 10,97%.
Das alterações: Confecção de mais um móvel planejado para a
sala do CPD.
Referente: Contrato 15/2016 - Processo 12/2016- Pregão 05/
2016
Data do ajuste: 17/06/2016

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
TERMO ADITIVO Nº 16/2016
Referente: Prorrogação por mais 12 meses ao Contrato nº 16/
2015 Pregão Presencial 09/2015 - Processo nº 18/2015
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré
Contratada: COOP-ODONTOCLASSIC COOPERATIVA DE TRA-
BALHO ODONTOLÓGICO
Objeto: Prestação de serviço de Plano Privado Odontológico
com abrangência regional e com cobertura de diagnóstico, ur-
gência e emergência, radiologia, prevenção em saúde bucal,
dentística, periodontia, endodontia, cirurgia, prótese e
odontopediatria, sob regime coletivo, com participação por ade-
são aos empregados ativos da Câmara de Vereadores da Es-
tância Turística de Avaré e de seus dependentes legais, confor-
me especificações anexo II do Edital.
Valor estimado do aditivo: até R$ 8.344,80 (oito mil trezentos e
quarenta e quatro reais e oitenta centavos) considerando-se a
estimativa de 38 (trinta e oito) beneficiários para um período de
12 meses.
 Data do ajuste: 17/06/2016

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Fica ratificada a Dispensa de Licitação 09/2016 - Processo 19/
2016, para a empresa STELIMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA E MULTI-SERVIÇOS LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ sob
nº 08.705.863/0001-76, com sede à Rua Ceará, nº 1297, Centro
- Avaré - SP, CEP 18.701-090, visando contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de limpeza pós-obra na
nova sede da Câmara de Vereadores, incluindo todos os mate-
riais, mão de obra e equipamentos necessários para a execu-
ção dos serviços, com fulcro no artigo 24, II da Lei 8666/93.
Valor Global da contratação: R$ 6.893,69 (seis mil, oitocentos e
noventa e três reais e sessenta e nove centavos).
As despesas decorrentes da presente Dispensa serão empe-
nhadas através da seguinte dotação orçamentária:
01.01.02.01.122.7005.2258-3.3.90.39-99-14.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 20
de junho de 2016.

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara
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EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 18/2016
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: STELIMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E
MULTI-SERVIÇOS LTDA. - EPP
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação
de serviço de limpeza pós-obra na nova sede da Câmara de
Vereadores, incluindo todos os materiais, mão de obra e equipa-
mentos necessários para a execução dos serviços.
Prazo de vigência do contrato: 90 dias.
Valor: R$ 6.893,69 (seis mil, oitocentos e noventa e três reais e
sessenta e nove centavos).
Referente: Processo nº 19/2016 - Dispensa 09/2016
Data do ajuste: 20 de junho de 2016

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA e JANAYNA MARTINS
DA COSTA, na qualidade de Pregoeiros da Câmara de Vereado-
res da Estância Turística de Avaré, nomeadas por meio do Ato
da Mesa 33/2015, usando das atribuições que lhe são conferidas
por lei, vem pelo presente, ADJUDICAR o objeto do Pregão
Presencial nº 08/2016 - Processo 17/2016 para a empresa
REGIFLEX - FÁBRICA DE MÓVEIS DE MADEIRA EIRELI-ME, inscri-
ta no CNPJ/MF 21.250.353/0001-10, Av. Quata, nº 156, Centro -
João Ramalho - SP, CEP 19.680-000, no valor global de R$
13.995,00 (treze mil novecentos e noventa e cinco reais).
O objeto desta licitação compreende a confecção, montagem e
instalação de 02 conjuntos de estações de trabalho e dois armá-
rios para a nova sede da Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré, com fornecimento de todos os materiais,
mão de obra e equipamentos necessários, conforme, planilhas,
layouts e especificações referentes ao objeto constantes nos
anexos do Edital. Contrato com vigência de 90 dias.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 23 de
junho de 2016.

CRISTIANO AUGUSTO JANAYNA MARTINS
PORTO FERREIRA DA COSTA
Pregoeiro                               Pregoeira

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
DENÍLSON ROCHA ZIROLDO, Vereador Presidente da Câmara
de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das atri-
buições que lhe são conferidas por Lei e em conformidade com
o Termo de Adjudicação datado de 23 de junho de 2016, vem
acolher o objeto da licitação de que trata o Pregão Presencial nº
08/2016 - Processo 17/2016, HOMOLOGANDO a confecção,
montagem e instalação de 02 conjuntos de estações de trabalho
e dois armários para ser instalado no saguão do novo prédio da
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, com
fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamen-
tos necessários, conforme, planilhas, layouts e especificações
referentes ao objeto para a empresa REGIFLEX - FÁBRICA DE
MÓVEIS DE MADEIRA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ/MF 21.250.353/
0001-10, Av. Quata, nº 156, Centro - João Ramalho - SP, CEP
19.680-000, no valor global de R$ 13.995,00 (treze mil novecen-
tos e noventa e cinco reais). Contrato com vigência de 90 dias.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 23 de
junho de 2016.

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 19/2016
CONTRATANTE: Câmara de Vereadores da Estância Turística
de Avaré.
CONTRATADO: REGIFLEX - FÁBRICA DE MÓVEIS DE MADEIRA
EIRELI-ME
OBJETO: Contratação de empresa para confecção, montagem e
instalação de 02 conjuntos de estações de trabalho e dois armá-
rios para ser instalado no saguão do novo prédio visando o aten-
dimento da população na nova sede da Câmara de Vereadores
da Estância Turística de Avaré, com fornecimento de todos os
materiais, mão de obra e equipamentos necessários, conforme,
planilhas, layouts e especificações referentes ao objeto.
VALOR: R$ 13.995,00 (treze mil novecentos e noventa e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 dias
DATA DA ASSINATURA: 23 de junho de 2016
REFERENTE: Processo nº 17/2016 - Pregão Presencial nº 08/2016

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara

 Avaré, 14 de junho de 2016

 Ofício nº 74 /2016 - GP/capf
Prezado Senhor,
A CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
AVARÉ, neste ato representada por seu presidente abaixo assi-
nado, vem pelo presente NOTIFICÁ-LO que a deliberação do
Parecer Prévio exarado no Processo TC nº 1662/026/12, refe-
rente às contas da Prefeitura da Estância Turística de Avaré,
exercício de 2012 está programada para o próximo dia 27 de
junho de 2016, a partir das 19h00min, oportunidade em que lhe
será facultado o prazo de 20 (vinte) minutos para sustentação
oral caso julgue necessário, apesar de não haver previsão ex-
pressa no ordenamento jurídico municipal, tudo pela garantia do
princípio constitucional da ampla defesa.
Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para enaltecer os
protestos da mais elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente,

DENILSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara

Ilmo. Sr .
Rogélio Barchetti Urrêa
Ex-Prefeito Municipal

DECRETO LEGISLATIVO N º 322/2016
(Dispõe sobre aprovação do Parecer Prévio do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, referente ao Processo TC-

1730/026/2013 - relativo às Contas da Prefeitura Municipal da
Estância Turística de Avaré - Exercício 2013).

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI DECRETA:
Artigo 1º - Fica aprovado o Parecer Prévio emitido pelo Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo, no que diz respeito à aprova-
ção das Contas da Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Avaré, referente ao exercício de 2013, de responsabilidade do
prefeito municipal, Sr. Paulo Dias Novaes Filho, e constantes do
Processo TC-1730/026/2013.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
aos 21 de Junho de 2.016. -

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

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral Administrativo

Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2016
Autoria: Mesa Diretora
Aprovado pelo voto da maioria, em Sessão Ordinária de 20/06/2016.-

CIRCULAR N º 22/2016 - DG          Avaré, 23 de junho de 2.016.

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordiná-
ria de 27/06/2016 - Segunda Feira - às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presi-
dente Vereador Denílson Rocha Ziroldo  designou  para a Ordem
do Dia da Sessão Ordinária de 27 de Junho do corrente ano, que
tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria:
1. PROCESSO N.º 63/2016 - Discussão Única - Maioria Qua-
lificada 2/3 - V otação Nominal
Autoria:- T ribunal de Cont as do Est ado de São Paulo
Assunto: - Processo TC nº 1662/026/2012 - relativo às contas
da Prefeitura Municipal da Est. Turística de Avaré  - ref. Exercício
de 2012.
Anexo:- Cópias do Ofício UR. 2 nº 037/2016; Parecer Prévio
TCE, Pareceres do Jurídico e das Comissões de Constituição,
Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumi-
dor; Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2016 e respectivos
Pareceres.
Observação: O processo 1662/026/2012 original encontra-se
disponível para vistas na Secretaria da Câmara.

2. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 07/2016 - Dis-
cussão Única - Maioria Qualificada (2/3)
Autoria: V er. Carlos Alberto Est ati
Assunto: Dispõe sobre a outorga de título de cidadão avareense
ao senhor doutor NILTON JOSÉ GONÇALVES e dá outras provi-
dências.
Anexo: Cópia do Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2016 e dos
Pareceres do Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça
e Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
3. PROJETO DE LEI Nº 156/2015 - Discussão Única
Autoria: V er. Marcelo José Ortega
Assunto: Dispõe sobre o procedimento a ser adotado para realiza-
ção de audiências públicas no âmbito dos Poderes Municipais
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 156/2015 e dos Pareceres
do Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
(c/emendas já deliberadas) (vistas: Vers: Rosângela/Barreto)
4. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 58/2016 - Discus-
são Única - Maioria Absoluta (7)
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Altera o anexo II (Tabela de Vencimentos) da Lei Com-
plementar nº 216, de 03 de maio de 2016 e dá outras providên-
cias. (c/ SUBSTITUTIVO)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 58/2016 e dos
Pareceres do Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação. (prazo expirado)
5. PROJETO DE LEI Nº 69/2016 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplemen-
tar que especifica e dá  providências (Secretaria Mun. de Saúde
- R$ 28.920,00)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 69/2016 e dos Pareceres do
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e
de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
6. PROJETO DE LEI Nº 70/2016 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial
que especifica e dá providências (Secretaria Mun. de Saúde  -
R$ 74.500,00)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 70/2016 e dos Pareceres do
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; 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.

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

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 20/06/2016, a saber:
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolu-
ção, etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo
www.camaraavare.sp.gov.br através do link "proposituras".
Sugestões para aperfeiçoamento dos procedimentos podem ser
enviadas pelo e-mail: diretoria@camaraavare.sp.gov.br
" Projeto de Lei nº 73/2016
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social
do Município de Avaré e dá outras providências
" Projeto de Lei nº 74/2016
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Especial que especi-
fica e dá outras providências (R$ 360.000,00 - Secr. Municipal
de Esportes)

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente

 ROBERTO ARAUJO
Vice-Presidente

FRANCISCO BARRETO
DE MONTE NETO

1º Secretário

EDSON FLAVIO THEODORO
DA SILVA

2º Secretário
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CONVITE
  AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré e a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré convidam os Senho-
res Vereadores, Associações de Bairros, representantes de
classes e munícipes em geral, para AUDIÊNCIA PÚBLICA para
discussão acerca da base de cálculo que define os valores
cobrados pelos impostos, ITBI - Imposto sobre Transmissão de
Bens Imóveis e IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, visan-
do estudo da matéria para possível revisão destes critérios, a
realizar-se no dia 30/06/2016 às 19 horas, no plenário da Câma-
ra de Vereadores de Avaré, sito à Avenida Pref. Misael Euphrásio
Leal, nº 999.

INEDITORIAIS

Ata nº 07/2016.
Aos dez dias do mês de maio, do ano de dois mil e dezesseis, às
14: 15 horas, inicia-se a reunião ordinária da  Comissão Perma-
nente de Acessibilidade – C.P.A realizada na Secretaria Munici-
pal dos Direitos da Pessoa com Deficiência na cidade de Avaré
– SP situada a Rua Ceará, n. 1393. Estavam presentes:  a sra.
SANDRA RIBEIRO ROSA ANTONIO, Secretária Municipal dos Di-
reitos da Pessoa com Deficiência, a sra. JOSANA SOUZA
CARLOS, representante da Secretaria Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência, a sra.  RENATA ROSSETTO RAMOS
RIBEIRO, presidente, representando a Secretaria de Planeja-
mento, e o sr. CARLOS EDUARDO DIAS E SILVA representando
a Secretaria de Meio Ambiente.   A abertura da reunião foi feita
pela Presidente Renata Rossetto Ramos que solicitou a leitura
da ata da reunião anterior que foi aprovada por todos com algu-
mas ressalvas. A seguir a sra. Josana fez a leitura dos ofícios
recebidos. A sra. Sandra informou que os ofícios da SMDPD que
foram encaminhados à CPA estavam assinados pelo sr. Prefeito
devido ao seu afastamento médico. Sobre um dos ofícios que
trata do TAC de Acessibilidade, na qual a Secretaria dos Direitos
da Pessoa com Deficiência apresenta o último relatório de aces-
sibilidade dos prédios públicos, encaminhado à procuradoria e
na qual solicita acompanhamento da CPA para atualizações, a
sra. Renata afirmou ser necessário verificar o que está sendo
requisitado pela promotora, pois o TAC apresenta a NBR 9050
como orientação as para ações, e a sra. Renata afirmou que a
norma é muito complexa e que nem todos os itens citados são
adequados e verificado nos imóveis. Para esta questão, a sra.
Sandra sugere agendar uma reunião com o sr. Matheus Cassetari,
agente administrativo responsável por elaborar as respostas à
promotoria.  Desta forma, a sra. Josana deverá agendar a reu-
nião e também solicitar ao Sr. Matheus qual o andamento da
entrega do relatório à Promotoria. Ainda sobre esta questão, a
sra. Sandra informa que o que tem sido considerado até o mo-
mento em termos de acessibilidade, é fornecer condições de
acesso, circulação e permanência da pessoa com deficiência
nos espaços. Sobre este assunto, a sra. Renata solicita que a
sra. Josana abra um processo para proceder acompanhamen-
to. Sobre outro ofício encaminhado ao sr.  Paulo Ciccone, na qual
solicita alteração no Código de Obras, a sra. Renata ficou res-
ponsável de conversar com o mesmo na reunião do GTA que
acontecerá no dia seguinte. A seguir foi realizada a leitura da
minuta de lei da CPA. Após discussão e algumas alterações,
ficou resolvido que a sra. Josana deverá encaminhar um ofício
ao sr. Prefeito solicitando uma Portaria na qual todos os secretá-
rios informem à CPA sobre todos os projetos e obras relativos à
acessibilidade e também que seja informado que quando da
liberação de alvarás para eventos, a acessibilidade seja um
requisito a ser considerado.  A seguir o sr. Carlos sugere que
deva ser criado um artigo que informe que casos omissos à Lei
poderão ser resolvidos pela Comissão. Todos ficaram respon-
sáveis por pesquisar em outras leis a forma ideal para transcre-
ver tal sugestão. Sobre a ausência do sr. Paulo Katz, a sra.
Renata informou que o mesmo está trabalhando em alguns pro-
jetos e que o seu horário de trabalho foi alterado. Sobre a au-
sência do Sr. Ronildo, a sra. Josana informou o mesmo apresen-
tou justificativa que na terça-feira já tem compromissos, desta
forma ficou decidido que a próxima reunião será dia 16 de junho,
quinta-feira as 13h30.  Nada mais sendo deliberado, encerrou-
se a reunião às 16: 22 horas, onde eu Josana Souza Carlos
lavrei a presente ata, que após lida, será assinada por mim e
pela Presidente, que atestam a veracidade das informações
escritas.

RENATA ROSSETTO RAMOS            JOSANA SOUZA CARLOS
    Presidente CPA                                               Secretária geral

Secretaria Municipal de Esportes
Conselho Municipal de Esportes, Lazer e

Recreação
Decreto n° 3.844 de 28 de março de 2014

Ata n°05/2016
Aos 09 dias do mês de junho, do ano de 2016, as 19:36 horas,
inicia-se a reunião de reorganização do Conselho Municipal de
Esportes, Lazer e Recreação na sede da Biblioteca Municipal
Professor Francisco Rodrigues dos Santos localizada na Rua
Minas Gerais, n. 279.  Estiveram presentes: ISABEL C.
ALBERGONI, representando a Diretoria Estadual de Ensino, RE-
NATO DE PAULA, representando a modalidade de xadrez, MAU-
RÍCIO MENDES, RODRIGO NICOLAU, ALEX FERREIRA DA SILVA,
representando o ciclismo, EDUARDO TORRES, representando
recreação, MARCELO CURTOLO, RICARDO GALLERANI RUS-
SO, representando Flag Footbal, WILLIAN BRUNO, representan-
do Tenis de Mesa,  Paulo Fabiano Morbio, representando Luta de
Braço, ANDERSON GARZZESI, representando imprensa espor-
tiva, JESSICA  APARECIDA OLIVEIRA, LUCAS R. OLIVEIRA, re-
presentando o Judô, SERGIO PIVA, representando o Futebol,
CLODOALDO DA SILVA,  representando Artes Marciais, JOSANA
SOUZA CARLOS, representando a Secretaria de Direitos da
Pessoa com Deficiência,  CLAYTON FALANGHE MACÁRIO, Se-
cretário Municipal de Esportes, Angela Golin e Silmara Rodrigues,
convidadas. A reunião foi aberta pelo Secretário de Esportes, sr.
Clayton que agradeceu a presença de todos e explicou que o
intuito da reunião é a reorganização do conselho e eleição de
nova diretoria. Pediu para que todos se unam e se fortaleçam
para que as diretrizes do esporte avareense possam ser melhor
definidas e executadas dentro das possibilidades. Colocou a
Secretaria Municipal de Esportes a disposição do conselho e
afirmou que o ideal é que a sua presença no conselho seja
evitada para que os conselheiros sintam-se à vontade para
fazer suas reivindicações e projetos. A seguir passou a palavra
para a sra. Angela Golin que explicou a todos quais as reais
funções de um conselho, dar força e voz a sociedade civil e
favorecer a construção de políticas públicas em prol do esporte
e que realmente atinjam as necessidades intrínsecas do municí-
pio. Falou ainda que as redes sociais têm sido muito utilizadas
para denúncias e reclamações,  porém o conselho é o local ideal
onde toda a discussão deva acontecer para que realmente algo
possa ser feito efetivamente. A seguir a sra. Silmara fez uso da
palavra e explicou a importância de um conselho bem estruturado
e que siga todos os procedimentos administrativos corretamen-
te que devem ser realizados pela secretaria. A seguir o sr. Clayton
Macário deu início a eleição de novos conselheiros e diretoria.
Foram eleitos os seguintes conselheiros: Artes Marciais: titular,
Clodoaldo da Silva. Suplente: Lucas de Oliveira. Ciclismo: titular:
Maurício Mendes, Suplente: Rodrigo Henrique Nicolau. Imprensa
Esportiva: Titular: Anderson Garzzesi, Lazer e Recreação: Titu-
lar: Marcelo Curtolo. Esportes Radicais, Fora de Estrada e de
Aventuras: titular: José Eduardo Torres.Jogos de Tabuleiros:
titular, Renato de Paula.Futebol e Futsal: Antônio Sérgio
Piva.Academias: Paulo Fabiano Mórbio. Tênis e tênis de mesa:
William Bruno Zambaldi Guimarães. Jogos de Campo: Ricardo
Galerani Russo.Secretaria dos Direitos das Pessoas com Defi-
ciência: titular:  Josana Souza Carlos, suplente:  Priscila Felix.
Secretaria de Esportes: Titular: Alexandre Faustino, Suplente:
Adriana Tamassia. A seguir foi eleito a diretoria: Presidente: Pau-
lo Fabiano Mórbio, vice-presidente: Maurício Mendes. Secretá-
ria: Josana Souza Carlos. Segundo Secretário: Anderson
Garzessi. O sr. Paulo Fabiano Mórbio assumiu a presidência
temporariamente informando que assumirá a função até que o
conselho consiga eleger alguém efetivamente. Agradeceu a
oportunidade e se colocou a disposição para dar o seu melhor
em prol do esporte.  A sra. Josana Souza Carlos informou que
oferecerá ajuda ao conselho até que a Secretaria de Esportes
consiga fornecer alguém para substituí-la. O sr. José Eduardo
Torres pediu a palavra na próxima reunião durante 05 minutos
durante a fala da secretaria.  A próxima reunião ficou agendada
para o dia 16 de junho as 19h00.  Nada mais tendo sido delibera-
do, foi lavrada por mim, Josana Souza Carlos, na qualidade de
Secretária e, sendo lida e achada conforme por todos, foi assi-
nada por mim e pelo presidente  que atestam a veracidade das
informações contidas. Encerramento pelo Presidente, sr. Paulo
Fabiano Mórbio as 21h40.

PAULO FABIANO MORBIO        JOSANA SOUZA CARLOS
PRESIDENTE ELEITO                             SECRETÁRIA GERAL

CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO
DIRETOR DE AVARÉ-SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Avaré, 24 de junho de 2016.
Vimos pelo presente convocar todos os Conselheiros do CMPD,
para a Reunião Ordinária que se realizará no próximo dia 28 de
junho de 2016, terça feira, às 19hs na AREA, sediada na Rua
dos Engenheiros nº 26. Para que se cumpra a pauta abaixo
designada:
1.       Aprovação da ata anterior;
2.       Correspondências recebidas e enviadas;
3.       Leitura e discussão do Regimento Interno;
4.       Palavra livre.

_____________________________
Angela Golin

Presidente CMPD

CONVOCAÇÃO
A DIRETORIA DA CASA DE ARTES E ARTESANATO FLORIZA
SOUTO FERNANDES. CONVOCA  PARA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO MÊS DE JUNHO DE 2016.
PAUTA
- Estudo de alteração do Regulamento da Casa de Artes e Arte-
sanato
-Outros assuntos
A REUNIÃO ACONTECERÁ NA SEDE DA CASA DE ARTES E AR-
TESANATO AS 16H00 DO DIA 27 DE JUNHO DE 2016
Avaré, 22 de Junho de 2016

VERA LUCIA TAKEDA CLEMENTE
Presidente

GUMERCINDO CASTELLUCCI FILHO (GUMA)
Secretário

CASA DE ARTES E ARTESANATO
FLORIZA SOUTO FERNANDES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO MÉDICO DE PESSOAL DA

PREFEITURA - DEMEP

CONVOCAÇÃO
 Fica o servidor MAGNO GREGUER, matrícula 3603, convocado
a comparecer no Departamento Médico de Pessoal - Demep, na
Rua Piauí, n. 1.077, Bairro Centro, na cidade de Avaré, no dia 29
(vinte e nove) de junho de 2.016, às 17:00h.
 AVARÉ, 24 de junho de 2.016.

 DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal de Administração

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
COMTUR AVARÉ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR Avaré,
no uso das atribuições que lhe confere a Lei 1.275, de 10 de
novembro de 2009, Artigo 10, §s 1º, 2º e 3º e Artigo 14, CONVO-
CA seus Conselheiros Titulares e Suplentes e CONVIDA os cida-
dãos Avareenses interessados no desenvolvimento turístico do
Município, para comparecerem à   REUNIÃO ORDINÁRIA ,a ser
realizada no próximo dia 28 de JUNHO DE 2016, 3ª Feira , na
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- LOCAL EMAPA- SALA
AO LADO DA  ADMINSTRAÇÃO)em primeira chamada  às 18h30,
com a maioria simples de seus membros; e em segunda chama-
da às 19h00, com qualquer quórum, independente da
proporcionalidade de sua constituição, para deliberar sobre a
seguinte PAUTA::- ASSUNTOS  REF. A SECRETARIA DE TURIS-
MO:-   MOSTRA GASTRONÔMICA, ,VERBA FUMTUR 2015/2016,
PROJETO DECORAÇÃO NATAL DE 2016,  e demais assuntos,
deliberativos ou não, mas de interesse do colegiado de turismo;
4. Encerramento.
Avaré,  18 DE JUNHO DE 2016

LAMBERTUS HEIJMEIJER
Presidente

VILMA ZANLUCHI
Secretária Executiva
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Ficam os servidores e funcionários públicos do Município da
Estância Turística de Avaré filiados ao Sindicato dos Servidores
e Funcionários Públicos Municipais de Avaré e Região CONVO-
CADOS a comparecer na ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINARIA, na sede da entidade na cidade de Avaré-
SP., na rua Rio de Janeiro, 1.854, Bairro Brás I, CEP 18701-200,
a ser realizada no dia 16 de julho de n2016, primeira chamada às
10 horas e segunda chamada às 10h30, que terá a seguinte
ordem do dia:
1 - Convocação realizada frente à necessidade de abertura de
dois inquéritos administrativos nos termos dos artigos 50 e 57
do Estatuto Social do Sindicato dos Servidores e Funcionários
Públicos do Município de Avaré e Região;
2 - Indicação e escolha por votação pelos presentes de pesso-
as, dentre os Membros da Diretoria, Conselho Fiscal e filiados ao
Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos do Município
de Avaré e Região parta presidirem e conduzirem os inquéritos
administrativos, nos termos do artigo 55 do Estatuto Social do
Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos do Município
de Avaré e Região.
Avaré, 22 de julho de 2016

Leonardo do Espírito Santo
Presidente

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS - Requerido POR
FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ  FREA em
face de ALLINE DE ANDRADES SILVA, EXPEDIDO NOS AUTOS
DE PROCEDIMENTO ORDINARIO, Processo n° 0003325-
41.2012.8.26.0073, O doutor LUCIANO JOSÉ FORSTER JUNIOR,
MM. Juiz de direito da Segunda 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 pos-
sam, em especial a requerida ALLINE DE ANDRADES SILVA,
brasileira, maior, portadora do RG: 40.738.328-1 e do CPF:
352.772.648-92, que perante este Juízo  da  Segunda  Vara
Cível  desta  Comarca  de  Avaré-SP,  se  processa  uma  Ação
de  Procedimento  Ordinário,  Processo  n°  0003325-
41.2012.8.26.0073,  promovida  por  FUNDAÇÃO  REGIONAL
EDUCACIONAL  DE  AVARÉ  -  FREA;  sendo  o  pedido  na
petição  inicial  o  seguinte:-  A  autora  celebrou  com  o  requerido
contrato  de  prestação  de  serviços  educacionais,  onde
esteve  matriculada  e  frequentou  o  curso  superior  de
MATEMÁTICA  -  LICENCIATURA,  cursando  sua  graduação  nos
anos  de  2006  a  2008,  e  colando  grau  em  28  de  Janeiro  de
2009,  mas,  no  entanto,  deixou  de  efetuar  os  pagamento  das
mensalidades  de  setembro a dezembro de 2.008 bem como as
parcelas de acordo extrajudicial firmado em agosto de 2.008. O
valor atualizado do débito acima referido totaliza R$ 9.291,35
que foi corrigido monetariamente até a data da propositura da
ação. Assim, requer a citação do requerido, para que pague o
valor, no prazo legal, ou, caso deseje, conteste a ação, no prazo
legal, e que ao final seja julgada procedente a ação, com a
condenação 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 do  requerido,  sob  pena  de  confes-
so.  Dá-se  à  causa  o  valor  de  R$  9.291,35.  Nestes  termos
P.  Deferimento.  Av.,  23/05/2011  (a.) Dra. Nathália Caputo
Moreira OAB/SP 230.001, e. Dr. Frederico de Albuquerque Plens
OAB/SP 92.781. declarando que o requerido encontra-se em
lugar incerto em não sabido, determinando a citação por este
edital. CIENTIFICIANDO-A que o prazo para contestação será de
quinze (15) dias. É o presente edital expedido na forma e sob as
penas da lei, com prazo de trinta (30) dias. Não sendo contesta-
da a ação, a ré será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial. E para que não se alegue de futuro,
ignorância, foi expedido o presente e afixado uma das vias no
átrio do Fórum. Júlio Jorge de Oliveira, escrivão diretor, matr.
306.962-0. Avaré., 10/06/2016. LUCIANO JOSÉ FORSTER JÚNIOR
- Juiz de Direito. NADA MAIS. Dado  e passado nesta cidade de
Avaré, aos 10 de junho de 2016.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 4000844-03.2013.8.26.0073

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Avaré,
Estado de São Paulo, Dr(a). Eduardo Giorgetti Peres, na forma
da Lei, etc. FAZ  SABER  a(o)  ENEIDA  TAKEDA  FREZATI,  Rua
Goias,  1561,  Braz  II  -  CEP  18701-210,  Avare-SP,  CPF
300.085.678-16,  RG  40985587,  Brasileiro,  que  lhe  foi  pro-
posta  uma  ação  de  Procedimento  Comum  por  parte  de
FUNDAÇÃO  REGIONAL  EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA,
alegando em síntese: Ajuizamento de ação de Cobrança para
que pague o valor atualizado do  débito  de  R$  586,03  ou
conteste  a  ação.  Encontrando-se  o  réu  em  lugar  incerto  e
não  sabido,  foi  determinada  a  sua  CITAÇÃO,  por  EDITAL,
para  os  atos  e  termos  da  ação  proposta  e  para  que,  no
prazo  de  15  dias,  que  fluirá  após  o  decurso  do  prazo  do
presente  edital,  apresente  resposta.  Não  sendo  contestada
a  ação,  o  réu  será  considerado  revel,  caso  em  que  será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passa-
do nesta cidade de Avare, aos 07 de junho de 2016

PROCESSO SELETIVO 002/2016 DA FUNDAÇÃO
REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA

PORTARIA Nº 008/2016
A Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA, conside-
rando o disposto no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal
e Lei Municipal 35, de 13 de junho de 1989, alterada pela Lei
Municipal nº 379, de 05 de abril de 1999, torna pública a abertura
de processo seletivo 002/2016, para assumir aulas, que foram
deixadas por exoneração do professor. E não havendo profes-
sor com disponibilidade de horário para assumir a respectiva
disciplina, no 2º semestre de 2016.
1- Professor de Geografia Ensino Fundamental II.
1. DO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES
1.1. As funções indicadas no presente edital são para atendi-
mento às necessidades temporárias e de interesse público, no
âmbito da Fundação Regional Educacional de Avaré.
2. DO OBJETIVO DO PROCESSO SELETIVO 002/2016.
2.1. O presente edital tem como objetivo selecionar profissionais
para atuarem na FREA, no 2º semestre de 2016.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições serão feitas pessoalmente ou representado por
terceiro capaz no Protocolo da FREA, situada à Praça Prefeito
Romeu Bretas, nº 163, Centro, em Avaré, SP, das 08h:00 às 12h:00
e das 14h:00 às 17h:00, nos dias 27,28 e 29 de junho de 2016.
3.2. A FREA poderá autorizar a extensão de carga horária medi-
ante justificativa e solicitação formal da direção escolar.
3.3. Não será cobrada taxa de inscrição do candidato.
4. DOS REQUISITOS
4.1. O candidato aprovado e classificado no Processo Seletivo
002/2016, na forma estabelecida neste Edital, será contratado
temporariamente, se atendidas às seguintes exigências:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado que goze das prerrogati-
vas do art. 12 da Constituição da República;
b) gozar dos direitos políticos;
c) ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data de admissão;
d) estar quite com as obrigações eleitorais;
e) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, quando se
tratar de candidatos do sexo masculino;
f) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do
cargo, a ser aferida em perícia médica oficial, realizada pelo servi-
ço médico oficial da FREA ou, em sua falta, por quem este indicar.
g) Ser Licenciado em Geografia.
5. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO
5.1. No ato da inscrição, faz-se necessário os seguintes docu-
mentos:
a) Documento de Identidade;
b) CPF;
c) Diploma de Licenciatura em Geografia.
6. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 002/2016
6.1. O processo seletivo 002/2016 será realizado através de
aula expositiva no dia 07 de julho de 2016 as 14h:00 horas nas
dependências da FREA.
Os temas para aula expositiva serão os seguintes e sorteado na
hora da prova:
1- Professor de Geografia.
Tema 1- Brasil um país multicultural: desenvolver o respeito às
diferentes formas de expressão cultural.
Tema 2- Geopolítica dos Recursos hídricos: apresentar um pa-
norama da disponibilidade de recursos hídricos no mundo,
além das questões de política territorial e manejo ambiental em
seu uso.

Tema 3- A cartografia como instrumento na aproximação dos
lugares e do mundo:- o mapa como instrumento de compreen-
são da diversidade espacial.
7. DO EXAME MÉDICO PERICIAL ADMISSIONAL
7.1. De caráter eliminatório, será realizado por médico do trabalho.
7.2. Serão eliminados do Processo Seletivo Simplificado os can-
didatos considerados inaptos pela avaliação pericial.
8. DA CLASSIFICAÇÃO, RESUL TADOS E PRAZOS DE VALI-
DADE.
8.1. Os resultados do processo seletivo 002/2016 serão
disponibilizados no site http://www.frea.edu.br, no
dia 12 de  julho  de 2016 .
8.2. Havendo empate na classificação final dos candidatos apro-
vados, a preferência será, respectivamente, do candidato:
a) com maior tempo de serviço;
b) que tiver mais idade.
9. DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
10.1. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.
10.2. A aprovação neste Processo Seletivo 002/2016 implica em
contratação para o 2º semestre de 2016.
10.3. De acordo com a legislação processual civil em vigor será
a comarca de Avaré o foro competente para julgar as demandas
judiciais decorrentes do presente Processo Seletivo 002/2016.
10.4 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela
diretoria executiva, observados os princípios e normas que re-
gem a administração pública.
Avaré, 22 de junho de 2016.

MARIA LUCIA C. DE F. VISENTIN LUIZ MOURATO NETO
 PRESIDENTE             DIRETOR EXECUTIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
O Município de Avaré, representado pelo secretário de Planeja-
mento e Transportes e coordenador do GTA – Grupo Técnico de
Apoio, João José Dalcim,  convoca a população em geral, repre-
sentantes das entidades, clubes de serviços, ONGS e autorida-
des/representantes de todos os setores do serviço público
municipal, estadual e federal, autarquias e estatais para a AUDI-
ÊNCIA PÚBLICA, a ser realizada na sede da AREA – Associação
Regional dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Avaré,
localizada na Rua dos Engenheiros, 26, no dia 12 de julho p.f., às
19:00h, para discussão das seguintes assuntos:
1 – Residencial “Mario Emílio Bannwart” - MZ1
alteração de zoneamento de lotes remanescentes não ocupa-
dos, de ZEIS para ZM- 2, tendo como solicitante Fabrí-
cio Elias da Costa e Outros;
2 – Loteamento Parque Aruanã - ZUD 2 - Cambará
alteração de uso dos lotes 09 e 10, da quadra K, de residenciais
para comércio/ serviços, tendo como solicitante Francisco
Donato Neto;
3 – Avenida Paranapanema – MZ1
alteração de zoneamento de lotes situados no final da avenida na
confrontação com a linha férrea, de ZEIS para ZM-2, ZM-3
ou ZIC, tendo como solicitante a empresa ECCO NATURA LTDA.;
4 –  Loteamento Bom Jardim – MZ-1
 alteração de zoneamento dos lotes das quadras 8 e 9 de ZEIS
para ZM-1, e o  restante das quadras de ZEIS para ZR1,
no, de modo a atender a recomendação do CMPD,
contida no ofício CMPD nº 009/2012, de 15/02/2012, tendo como
solicitante Francisco Scheuber Brantes;
5 –  Expansão urbana de gleba situada na MZ-2

inclusão de gleba rural de 32,8553 hectares, limítrofe ao
perímetro urbano, na confrontação com com o Jardim Tropi-
cal e Jardim Paraíso, em área de para implantação de f u t u r o
loteamento, Edmundo Luz e Outros;
6 –  Expansão urbana de gleba situada na MZ-2
inclusão de gleba rural de 88,0472 hectares, limítrofe ao períme-
tro urbano, na confrontação com com o Loteamento Terra de
São José, em área de expansão urbana para implantação
de futuro loteamento, tendo como solicitante Comercial I b i a ç u
de Empreendimetnos Ltda.;
7 –   Expansão urbana de gleba situada na MZ-2
inclusão de gleba rural de 34,1835 hectares, limítrofe ao períme-
tro urbano, na confrontação com com o Loteamento Vila Ope-
rária, em área de expansão urbana para implantação de
futuro loteamento, tendo como solicitante a empresa São
Francisco de Avaré Empreendimentos Imobiliários SPe Ltda..
Avaré, 24 de junho de 2016

JOÃO JOSÉ DALCIM
secretário de Planejamento e T ransportes

coordenador do GT A
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ
AVARÉPREV

SERVIDORES AFASTADOS DE AUXÍLIO DOENÇA
JUNHO 2016.

CÓD                           NOME Entrada Instituto PERÍCIA Retorno Alta Medico  Assistente CRM
1 4556  ABNER BUENO DA SILVA 28/05/2016 01/06/2016 02/02/2016 02/06/2016 Dr.Rolf Linde 11.381
2 1927 ADRIANA PEDROSO F. TAMASSIA. 03/10/2015 18/05/2016 18/07/2016 Drª.Erica Camargo 100372
3 724 AMELIA REGINA DE P. CASTRO(1º cargo) 13/05/2016 20/06/2016 15/07/2016 Dr.Luney Roberto Campedelli 13.900
4 1639 AMELIA REGINA DE P. CASTRO(2º cargo) 13/05/2016 20/06/2016 15/07/2016 Dr.Ludney Roberto Campedelli 13.900
5 7198 ANA PAULA CARVALHO CAZONATO 14/06/2016 21/06/2016 20/07/2016 Drª Ana Paula Dalcim 108.833
6 8370 ANA TEREZA DE MELO CALDERARI. 09/06/2015 14/06/2016 19/08/2016 Drª.Vanessa Vieira 138.217
7 6675 ANDERSON APARECIDO VEIGA 22/05/2016 06/06/2016 11/07/2016 Dr.Frederico Lutti Zink 139.964
8 541 APARECIDA DE FATIMA BALDIN VILAS BOAS. 24/06/2014 05/04/2016 03/10/2016 Dr.Lucas Teixeira Bessa 133907
9 4922 ARMANDO CARDOSO. 09/04/2014 12/04/2016 11/10/2016 Dr.Julio César Donato 67280
10 41 ANTONIO DA COSTA 02/04/2016 11/04/2016 10/10/2016 Dr. Benami Francis Dicler 46.097
11 3166 BEATRIZ FARIA RIBEIRO. 08/07/2014 03/03/2016 04/07/2016 Dr.Leonardo Rufino Garcia 114702
12 3076 BENEDITO APARECIDO DA SILVA 26/05/2016 20/06/2016 19/08/2016 Drª.Pamela C.B.A. Silva 176506
13 1574 BENEDITO EUGENIO DORTH. 06/11/2014 15/06/2016 16/08/2016 Dr. Cassiano Salgado 116503
14 3241 BENEDITO JOSÉ DE OLIVEIRA. 03/10/2015 20/06/2016 21/07/2016 Dr. Marcelo Chiquieri 92491
15 993 CATARINA DE LOURDES DE PAULA 20/04/2016 13/06/2016 15/08/2016 Dr.Miguel A. F. Paulicci 19.770
16 8045 CILMARA APARECIDA CRUZ 21/05/2016 06/06/2016 06/07/2016 Dr.Francisco S. Deienno 143.618
17 1468 CIRCE LEME VAZ . 14/11/2015 19/05/2016 19/07/2016 Dr.Miguel A. F. Paulicci 19770
18 4146 DANILO CORREA PEREIRA. 14/11/2014 18/03/2016 18/08/2016 Drª. Marta B.C. Gonçalves 33.029
19 8238 DEBORA CANOVILIS VONA. 26/01/2016 02/06/2016 14/07/2016 Dr.João Rogerio A. Noronha 146.691
20 661 DEBORA SEGARRA ARCA 01/06/2016 14/06/2016 01/07/2016 Dr.Frederico Lutti Zink 139.964
21 5799 DECIO DE SOUSA 22/05/2016 14/06/2016 14/09/2016 Dr.Odair Alves 174.649
22 5684 DOUGLAS APARECIDO GOMES. 10/04/2015 03/06/2016 05/12/2016 Dr.Jônatas L. Giacomini 162010
23 3695 EDNA DE FATIMA DOS SANTOS. 28/01/2014 07/04/2016 07/07/2016 Dr.Gianfelipe Belini Poliseli 165.600
24 1155 EIJI YAMANA 17/06/2016 16/06/2016 18/07/2016 Dr.Marcelo Chiquieri 92.491
25 1445 ELIANA APARECIDA GUEDES(1º cargo) 16/03/2016 20/06/2016 20/07/2016 Dr.João Rogerio A. Noronha 146.691
26 3764 ELIANA APARECIDA GUEDES(2º cargo) 16/03/2016 20/06/2016 20/07/2016 Dr.João Rogerio A. Noronha 146.691
27 4284 ELZA APARECIDA DE OLIVEIRA. 05/06/2013 19/04/2016 20/10/2016 Dr.Paulo Ap. Dalcin 62930
28 3726 FATIMA APARECIDA CARDIA CASTRO 03/06/2016 14/06/2016 14/09/2016 Dr.Elaine Keiko Fujisao 148142
29 4121 FERNANDO PEREIRA DE SOUZA. 23/10/2013 02/03/2016 08/09/2016 Drª.Marta B.C Gonçalves 33.029
30 7449 FLAVIA ALLINE ALVES OLIVEIRA. 03/03/2013 16/06/2016 19/09/2016 Dr.Julio Cesar G. Pereira Filho 149845
31 3870 HELIO CELESTINO DE OLIVEIRA 25/05/2016 15/06/2016 10/07/2016 Drª.Fatima Maria L.Souza 69779
32 7526 JEFERSON ANTONIO NUNES LEITE. 13/10/2015 03/02/2016 04/07/2016 Dr.Felipe Guimaraes Pugliesi 169119
33 8291 JOANA ANDREIA LOPES 01/03/2016 03/06/2016 18/07/2016 Drª.Daniela F. de Freitaas 161899
34 184 JOÃO CAETANO. (internado) 02/06/2015 11/04/2015 11/07/2016 Dr.Ricardo Beauchamp de Castro 71130
35 155 JOÃO MARIA BUENO. 11/12/2014 07/06/2016 08/08/2016 Dr.Eduardo Brandi Carneiro 42797
36 4403 JOAQUIM NUNES DA SILVA. 05/05/2015 04/03/2016 05/09/2016 Dr.Marco Pina 103.542
37 5399 JONAS  RAFAEL GONÇALVES 03/05/2016 09/05/2016 09/06/2016 10/06/2016 Dr.Humberto Bortolo Neto 75.680
38 9124 JORGE SHMIDT FILHO 14/06/2016 14/06/2016 19/08/2016 Dr.Marcelo Dimas Rodrigues 90.985
39 214 JOSÉ CARLOS ALVES. 12/02/2016 19/05/2016 20/07/2016 Drª.Mara Félix Vasconcelos 150268
40 236 JOSÈ LAZARO CASTILHO. 03/12/2014 05/04/2016 04/10/2016 Drª.Juliana  S.O.Victor 131.918
41 7860 JOSÉ RICARDO MANÇANO 18/03/2016 18/04/2016 16/06/2016 10/06/2016 Drª.Vanessa Vieira 138.217
42 796 JUDITH BUENO TAVARES GASTARDO 25/05/206 09/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 Dr.Paulo Ap. Dalcin 62.930
43 4957 KATIA REGINA CORREA. 02/12/2015 20/06/2016 20/07/2016 Dr.Vicente José Schiavão 46.404
44 8935 LARISSA MARIANE VEIGA IGNACIO. 09/06/2016 20/06/2016 20/07/2016 Dr.Frederico LuttiZink 139.964
45 1415 LENI ELISABETE DE ANDRADE ROCHA 05/03/2016 02/06/2016 02/08/2016 Dr.João Evangelista de Vasconcelos 63.410
46 8693 LIDIA SABRINA DAS NEVES 26/04/2016 06/05/2016 13/06/2016 30/06/2016 Dr.Helson Giraud 53.395
47 7222 LUCILDA CARDOSO FERREIRA. 14/07/2015 14/06/2016 19/08/2016 Dr.Helson Giraud 53.395
48 313 LUIZ SERGIO FERNANDES FARALDO. 13/11/2012 18/05/2016 18/08/2016 Dr.Antonio Baccaro 118.616
49 824 LUZIA HELENA DA SILVA. 02/05/2015 15/06/2016 20/09/2016 Dr.Mauro R. Leme  Silva Jr. 131.117
50 3426 MANOEL MOREIRA DA SILVA. 06/04/2015 12/02/2016 18/08/2016 Dr.Túlio Fabiano de O. Leite 151.802
51 5056 MARCO A.  DA SILVA MENGUAL. 17/12/2015 04/04/2016 01/08/2016 OBTO Dr.Fabio da Silva  Yamashiro 112360
52 6162 MARCIA DO AMARAL PADUA 19/04/2016 16/05/2016 13/06/2016 30/06/2016 Dr.Fernando  Ige Kusabara 113.120
53 6258 MARCIO PEREIRA ROSA 05/03/2016 03/05/2016 05/09/2016 Dr.Hélio José Fragoso 60.457
54 4094 MARIA ADELIA PIMENTEL TAMASSIA. 18/08/2015 12/04/2016 01/08/2016 Dr.Carlos Augusto M. Beato 49.066
55 6854 MARA APARECIDA  GABRIEL DA COSTA. 03/02/2016 07/06/2016 06/07/2016 Dr.Paulo Ap. Dalcin 62930
56 3042 MARIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA 28/05/2016 20/06/2016 19/09/2016 Drª.Suzel Nardi Nelli 53621
57 7455 MARIA ANGELA SERRANO MONTEIRO 24/05/016 16/06/2016 19/09/2016 Dr.Marcelo Dimas  Rodrigues 98985
58 4212 MARIA ANGELICA RODRIGUES. 30/01/2016 18/02/2016 17/08/2016 Drª.Cyntia Guidugli 91175
59 326 MARIA CRISTINA SODRE MILANEZI 15/06/2016 21/06/2016 01/07/2016 01/07/2016 Drª.Marta B.C.Gonçalves 33.029
60 1948 MARIA ELIZABETE MENDONÇA 03/03/2016 05/05/2016 06/06/2016 07/06/2016 Dr.Ronaldo Rossini 41195
61 1969 MARIA EUGENIA FRANZOLIN DE SOUZA 01/06/2016 14/06/2016 17/08/2016 Dr.Wilson Maranho 19.193
62 935 MARIA DE FATIMA ALVES NUNES 16/05/2016 10/06/2016 17/06/2016 17/06/2016 Dr. Diogenes H.Pierine 33626
63 4266 MARIA ISABEL LEME ATHAMAZIO. 12/08/2014 11/04/2016 12/07/2016 Dr.Rafael Feiz Nardinelli 125.670
64 329 MARIA JOSÉ BARBOSA BENEDETE. 21/11/2015 17/05/2016 19/07/2016 Dr.Vicente José Schiavão 46.404
65 3633 MARIA MARGARETE DE CAMARGO PEREIRA. 09/02/2012 16/06/2016 17/10/2016 Drª.Katia Hiromoto Koga 100382
66 9222 MARIA MARGARIDA AURELLIANO. 06/10/2015 03/06/2016 17/10/2016 Dr.Julio César Donato 67.280
67 967 MARIA SILVIA BRANDI GUAZZELLI(PRORROGAÇÃO) 02/04/2016 18/04/2016 01/07/2016 30/06/2016 Dr.Helson Giraud 153.395
68 982 MARIA TEREZA ALMEIDA COSTA 25/05/2016 09/06/2016 11/07/2016 Dr.Wilson Maranho 19.193
69 8806 MARIANGELA BENEDITA DE OLIVEIRA 17/06/2016 04/07/2016 ********** Dr.Joao Evangelista de Vasconcelos 63.410
70 5928 MARISA DIAS DE MELO 18/06/2016 20/06/2016 20/07/2016 Drª.Maíra Felix Araujo Vasconcelos 150.268
71 7660 MARLENE ALVES LESSA 13/02/2013 17/03/2016 01/07/2016 Dr.Eduardo Henrique C. Abdala 15276
72 9171 MAYARA  EDUARDA DE OLIVEIRA 03/05/2016 03/06/2016 14/07/2016 Dr.Elisa Bannwart Mendes 101.681
73 5822 MIQUEIA PEREIRA DE SOUSA 17/05/2016 10/05/2016 10/06/2016  01/07/2016 Dr. Helson Giraudi 53.395
74 7617 MILEID PINTO RAMALHO 14/06/2016 04/07/2016 ***** Dr.Helson Giraud 53.395
75 2019 NEIDE APARECIDA BONFIM VALENTIM 24/05/2016 21/06/2016 12/12/2016 Dr.Benedito de Sousa Almeida Filho 153.243
76 1276 NEUSA MARIA DA SILVA 22/04/2016 16/06/2016 18/08/2016 Dr.Helson Giraud 53.395
77 760 NEUSA SIMÕES DA SILVA 16/03/2016. 17/03/2016 19/07/2016 Dr. Benami Francis Dicler 46.097
78 4571 NILVA ASSIS DIAS CAMARGO. 21/02/2014 19/05/2016 18/08/2016 Dr.Helson Giraud 53.395
79 782 NIVEA MENEZES SILVA 24/05/2016 06/06/2016 06/07/2016 Dr.Vicente José Schiavão 46.404
80 1007 NILTON JOSÉ  GONÇALVES 17/03/2016 19/04/2016 02/06/2016 07/06/2016 Dr.Humberto Bortolo Neto 120.970
81 4319 ODETE APARECIDA BATISTA OLIVEIRA 01/04/2016 17/05/2016 18/07/2016 Dr.João Evangelista de Vasconcelos 63.410
82 7109 ORLANDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO 15/04/2016 10/05/2016 10/11/2016 Dr.Robson Sarmento Teodoro 178.855
83 4330 PATRICIA APARECIDA LUTFI SOARES. 22/10/2014 03/05/2016 02/08/2016 Drª.Lucila Barbosa 75.611
84 7543 PATRICIA REGINA PEREIRA 22/06/2016 08/07/2016 ******** Dr. Luis Antonio Blasioli 29.311
85 8860 PAULO HENRIQUE DE ANDRADE 17/06/2016 21/06/2016 03/08/2016 Dr.Hugo Tamassia Neto 75.680
86 8180 RAFAEL CAMARGO SANCHES 21/06/2016 21/06/2016 02/08/2016 Dr.Oswaldo Martins Junior 173.841
87 4484 RICARDO AP.SOARES. 15/12/2015 07/04/2016 07/06/2016 07/06/2016 Dr.Mauro R. Leme  Silva Jr. 131.117
87 4484 RICARDO AP.SOARES.(Prorrogação) 08/06/2016 20/06/2016 01/08/2016 Dr.Mauro R. Leme  Silva Jr. 131.117
88 1447 RITA DE CASSIA PRATT DA SILVA (1º cargo) 02/04/2016 02/05/2016 06/06/2016 06/06/2016 Dr.Ludney Roberto Campedelli 13.900
89 3623 RITA DE CASSIA PRATT DA SILVA (2º cargo) 02/04/2016 02/05/2016 06/06/2016 06/06/2016 Dr.Ludney Roberto Campedelli 13.900
90 777 ROBERTA SILVEIRA SOARES BRAGA VALLEJO(1ºcargo)10/09/2015 16/05/2016 18/07/2016 Dr.Gabriel Elias Savi Coll 133064
91 3165 ROBERTA SILVEIRA SOARES BRAGA VALLEJO(2ºcargo) 10/09/2015 16/05/2016 18/07/2016 Dr.Gabriel Elias Savi Coll 133064
92 8978 RODRIGO CICCONI. 13/04/2015 16/06/2016 20/09/2016 Dr.Oswaldo martins Junior 173841
93 374 RONALDO RAGAZZINI ALMEIDA 03/03/2016 06/05/2016 08/08/2016 Dr.Bruno R.C.D Sakaniva 149.741
94 5350 ROSANGELA ANTONIO DE OLIVEIRA 16/07/2016 13/05/2016 11/11/2016 Dr. Gabriel Elias Savi Coll 133.064
95 4516 ROSELI MARIA MARQUES WALTRICK . 09/10/2013 13/06/2016 16/08/2016 Dr.Helson Giraud 53.395
96 779 SANDRA TEREZINHA ZECHEL (1º cargo) 04/03/2016 16/06/2016 20/09/2016 Dr.Adriano Vidor Zilio 85.926
97 7817 SANDRA TEREZINHA ZECHEL (2º cargo) 04/03/2016 16/06/2016 20/09/2016 Dr.Adriano Vidor Zilio 85.926
98 1680 SERGIO BANIN . 26/10/2014 12/04/2016 15/08/2016 Dr.Marco A. Ferreira Silva 121970
99 931 SILVIA CARLA PIEDADE. 04/08/2015 15/06/2016 19/09/2016 Dr.Gabriel Elias Savi Coll 133064
100 3628 SILVIA MARIA M. FIDALGO BARK. 19/08/2015 20/06/2016 20/09/2016 Dr.André Olivi Ruffolo 124.435
101 3102 SIMONE SIMONETTI. 11/08/2015 06/06/2016 04/08/2016 Dr.João Evangelista de Vasconcelos 63.410
102 4313 SUELI DALCIN GIL. 10/02/2016 15/06/2016 18/08/2016 Dr.João Evangelista de Vasconcelos 63.410
103 7357 SUZETE DE FATIMA RUSSO SANTOS 13/06/2016 21/06/2016 01/07/2016 01/07/2016 Dr.Helson Giraud 53.395
104 7867 TIAGO FARIA DE ASSIS 22/04/2016 17/05/2016 17/08/2016 Dr. Coronetti G. da Rocha 48.889
105 8121 VERA LUCIA FERREIRA DO A. PEREIRA SOUZA. 29/09/2012 13/05/2016 11/11/2016 Dr.Helson Giraud 53.395
106 4098 VERA MARIA FELIX CONFORTI. 27/05/2015 13/05/2016 10/08/2016 Dr.João Evangelista de Vasconcelos 63.410
107 632 VILMA COUTINHO. 14/03/2015 12/04/2016 13/07/2016 Drª.Maíra Felix Araujo Vasconcelos 150268

JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviço de coffee break para
professores.
Fornecedor : J. Quintiliano Teixeira - ME
Empenho(s) : 4066/2016
Valor : R$ 4.000,00
 Avaré,24 de Junho de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento e instalação de
equipamento da URRCC, tal quebra de ordem cronológica se faz
necessária para atendimento da municipalidade.
Fornecedor : Remak Comercio De Máquinas LTDA
Empenho(s) : 5189/2016
Valor : R$  77.790,74
Avaré, 24de Junho de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviço prestado com veículo da
frota municipal, tal quebra de ordem se faz necessária para
manutenção do serviço de transporte da municipalidade.
Fornecedor : Dragão Escapamentos Ltda ME
Empenho(s) : 7560/2016
Valor : R$ 172,00
Avaré, 24 de Junho de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviços de agrimensura e topo-
grafia, tal quebra de ordem se faz necessária para manutenção
dos serviços administrativos
Fornecedor : Florestec Engenharia e Soluções Ambientais- LTDA
Empenho(s) :  3310/2016
Valor : R$ 18.023,76
Avaré, 24 de Junho de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  serviço prestado com publica-
ção, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a
publicação de editais para o setor de licitações.
Fornecedor : Imprensa Oficial Estado S.A
Empenho(s) : 8591/2016
Valor : R$ 2.774,92
Avaré, 24 de Junho de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecedores de placas de rede
USB wireless, tal quebra de ordem se faz necessária para ma-
nutenção dos serviços administrativos
Fornecedor : Infolp Comércio e Serviços em Informática LTDA-ME
Empenho(s) :  3687/2016
Valor : R$ 1.428,00
Avaré, 24 de Junho de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

AVARÉ, 25 DE JUNHO DE 2016SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 7778



JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento  de cotas de gás,
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para o ma-
nutenção divisão de serviços municipais.
Fornecedor : Evelyn Cristina Torcineli- ME
Empenho(s) : 7505, 6854, 5374, 6817/2016
Valor : R$ 4.496,48
Avaré, 24 de Junho de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de peças, tal que-
bra de ordem se faz necessária para manutenção dos serviços
de transporte da Municipalidade
Fornecedor : Auto Peças Ferlon Ltda - ME
Empenho(s) :8584, 8585, 8586/2016
Valor : R$ 729,44
Avaré, 24 de Junho de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de aquisição de medicamentos
para atendimento para as Unidades de Saúde.
Fornecedor : Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
Empenho(s) : 580/2016, 19783, 17280/2015
Valor : R$  9.420,38
Avaré, 24 de Junho de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de aquisição de medicamentos
para atender paciente de mandado judicial, tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para atendimento da Secretaria
da Saúde.
Fornecedor : Distribuidora Merísio Ltda ME.
Empenho(s) : 7093/2016
Valor : R$ 958,02
Avaré, 24 de Junho de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de prestação de serviços de plan-
tões médicos no Pronto Socorro, essenciais ao atendimento das
necessidades básicas da população.
Fornecedor : IFS – Diagnóstico Por Imagem Ltda
Empenho(s) : 3986/2016
Valor : R$ 476.450,25
Avaré, 24 de Junho de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de empresa de locação de estruturas,
equipamentos de iluminação, sonorização e multimídia para even-
tos, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para o
gerenciamento do Projeto Viva O Largo São João, desenvolvido
pelo Departamento de Gestão da Cultura e Lazer do município.
Fornecedor : Marines Teodoro  Sonorização ME
Empenho(s) : 7217/2015
Valor : R$ 7.281,00
Avaré, 24 de junho de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de combustíveis,
tal quebra de ordem se faz necessária para manutenção da
frota municipal, sendo imprescindível para o bom funcionamento
dos serviços.
Fornecedor : Silveira & Duarte Avaré LTDA
Empenho(s) : 3690/2016, 14227/2015, 3696, 3695/2016
Valor : R$ 20.412,63
Avaré,24 de Junho de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviços de transporte de paci-
entes para Botucatu (UNESP), tal quebra de ordem cronológica
se faz necessária  para o bom atendimento à municipalidade.
Fornecedor : Viação Lira Ltda
Empenhos : 4032/2016
Valor : R$ 40.000,00
Avaré, 24 de Junho de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

LEIS

Lei nº 2.025, de 21 de junho de 2016
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias e execução da lei

orçamentária para o exercício financeiro de 2017, e dá outras
providências.

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 53/2016)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei

CAPITULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º.  Ficam estabelecidos, nos termos desta Lei, as diretrizes
orçamentárias do Município da Estância Turística de Avaré, rela-
tivas ao exercício de 2017, compreendendo:
- As orientações sobre elaboração e execução do orçamento
do Município;
- As prioridades e metas da administração pública municipal;
- As alterações na legislação tributária do Município;
- As disposições relativas às despesas com pessoal ;
- As regras determinadas na Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Outras determinações de gestão financeira.
Parágrafo único.  Integram a presente Lei as metas e riscos fis-
cais, as prioridades e metas da administração pública municipal, e
outros demonstrativos, constantes dos Anexos respectivos.

CAPITULO II
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO

ORÇAMENTO
Seção I

Das Diretrizes Gerais
Art. 2º.  A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os
Poderes Legislativo, Executivo, seus fundos e entidades da ad-
ministração direta e indireta, assim como as empresas públicas
dependentes, observando-se os seguintes objetivos principais:
- Combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social;
- Apoiar estudantes carentes na realização do ensino médio e
superior;
- Promover o desenvolvimento econômico do Município;
- Reestruturar os serviços  administrativos;
- Prestar assistência à criança, ao adolescente, ao portador de
deficiência e ao idoso;
- Melhorar a infraestrutura urbana e rural;
- Oferecer assistência médica, odontológica à população ca-
rente.
Art. 3º.  O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado em con-
formidade com as diretrizes fixadas nesta Lei, com o artigo
165,§§ 5º,6º,7º e 8º, da Constituição Federal, com a Lei Federal
nº 4.320, de 17 de março de 1964, assim em conformidade com
a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá :
- o orçamento fiscal;
- o orçamento da seguridade social.
 § 2º. Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão
a receita em anexo próprio e de acordo com a classificação
constante do Anexo I - Natureza da Receita - da Portaria
Interministerial nº 163, de 2001, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
§ 3º. Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão
a despesa, com relação à sua natureza, no mínimo, por elemen-
to econômico, de acordo com o que dispõe o artigo 15 da Lei
Federal nº 4.320, de 1964.
§ 4º. O Poder Executivo disponibilizará acesso aos dados do
programa respectivo aos técnicos do Poder Legislativo para
que estes possam processar eventuais alterações ocasiona-
das pela apresentação de emendas e devidamente aprovadas.

Seção II
Das Diretrizes Específicas

Art. 4º.  A proposta orçamentária para o exercício de 2017,
obedecerá as seguintes disposições:
- cada programa identificará as ações necessárias para atingir
os seus objetivos, sob a forma de atividades e projetos, e ope-
rações especiais, nisso especificado valores e metas fiscais;
- com finalidade idêntica a outras, da mesma espécie, as Ativida-
des deverão observar igual código, independente da unidade
orçamentária;
- a alocação dos recursos na Lei Orçamentária será efetuada
de modo a possibilitar ocontrole de custos das ações e a avali-
ação dos resultados dos programas de governo;
- na estimativa da receita será considerada a atual tendência
arrecadatória, as modificações na legislação tributária, bem como
a perspectiva de evolução do PIB e da inflação no ano seguinte;
- as receitas e despesas serão orçadas segundo os preços
vigentes em julho de 2016;
- novos projetos terão dotação apenas se supridos os demais,
ora em andamento, e somente se atendidas as despesas de
conservação do patrimônio público;
Parágrafo único. Os projetos a serem incluídos na lei orçamen-
tária anual poderão conter previsão de execução por etapas,
devidamente definidas nos respectivos cronogramas físico-fi-
nanceiros.
Art. 5º. Para atendimento dos artigos anteriores, as unidades
orçamentárias dos Poderes Legislativo e Executivo, bem como
das entidades da administração indireta, encaminharão ao Gabi-
nete da Secretaria Municipal da Fazenda suas propostas parci-
ais até o dia 31 de julho de 2016.
Art. 6º.  A Lei Orçamentárias Anual conterá reserva de contin-
gência equivalente  a 2% da receita corrente líquida, conforme o
valor apurado no Anexo de Riscos Fiscais que acompanha a
presente Lei.
Art. 7º. Fica o Poder Executivo a realizar, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) da despesa inicialmente fixada, trans-
posições, remanejamentos e transferências de uma categoria
de programação para outra ou de um órgão orçamentário para
outro.
Art. 8º. Nos moldes do art. 165, § 8º da Constituição e do art. 7º,
I, da Lei 4.320/1964, a lei orçamentária poderá conceder, no
máximo, até 20 % (vinte por cento) para abertura de créditos
adicionais suplementares.
Art. 9º. A concessão de subvenções sociais, auxílios e contri-
buições a instituições privadas, que prestem serviços nas áre-
as de saúde, assistência social e educação, dependerá de au-
torização legislativa e será calculada com base em unidade de
serviços prestados os postos à disposição dos interessados,
obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixa-
dos pelo Poder Executivo.
§ 1º. Essas transferências estarão subordinadas ao interesse
público, obedecendo a beneficiária às seguintes condições:
 - Finalidade não lucrativa;
 - Atendimento direto e gratuito ao público;
 - Certificação junto ao respectivo Conselho Municipal ou Esta-
dual;
 - Aplicação na atividade-fim de, ao menos, 80% da receita;
 - Compromisso de franquear, na internet, demonstrativo
quadrimestral de uso do recurso  municipal repassado;
- Prestação de contas dos recursos financeiros anteriormente re-
cebidos, devidamente avalizada pelo controle interno e externo.
§ 2º. Haverá manifestação prévia e expressa da assessoria
jurídica e do controle interno da Prefeitura, após visita ao local
de atendimento.
Art. 10.  O custeio de despesas estaduais e federais apenas se
realizará:
 - caso se refiram a ações de competência comum dos referidos
entes da Federação, previstas no artigo 23 da Constituição Fe-
deral;
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-  após celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento
congênere.

Seção III
Da Execução do Orçamento

Art. 11. As despesas de publicidade e propaganda e as com
obras decorrentes do orçamento participativo serão ambas des-
tacadas em específica categoria programática, sob a denomina-
ção que permita a sua clara identificação.
Art. 12. Ficam proibidas as seguintes despesas:
- Novas obras, desde que bancadas pela paralização das antigas;
- Pagamento, a qualquer titulo, a empresas privadas que tenham
em seu quadro societário servidor público da ativa;
 - Obras cujo custo global supere à mediana de seus correspon-
dentes no Sistema Nacional de Pesquisas de Custos Índices da
Construção Civil - SINAPI, mantido e divulgado, na    internet, pela
Caixa Econômica Federal e IBGE;
- Pagamento de hora extras a ocupantes de cargos em comissão;
- Pagamento de sessões extraordinárias aos Vereadores;
 - Distribuição de agendas, chaveiros, buquês de flores, car-
tões e cestas de Natal entre outros brindes;
 - Pagamento de anuidade de servidores em conselhos profissi-
onais como OAB, CREA, CRC, entre outros;

Seção IV
Da Execução do Orçamento

Art. 13. Até trinta dias após a aprovação do orçamento, o Poder
Executivo deverá estabelecer a programação financeira e o
cronograma de execução mensal de desembolso.
§ 1º. As receitas, conforme as previsões respectivas, serão
programadas em metas de arrecadações bimestrais, enquanto
que os desembolsos financeiros deverão ser fixados em metas
mensais.
§ 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso
de que tratam este artigo poderão ser revistos no decorrer do
exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados
apurados em função de sua execução.
Art. 14. Caso ocorra frustração das metas de arrecadação da
receita, comprometendo o equilíbrio entre a receita e a despesa
ou mesmo as metas de resultados, será fixada a limitação de
empenho e da movimentação financeira.
§ 1º. A limitação de que trata este artigo será fixada de forma
proporcional à participação dos Poderes Legislativo e Executivo
no total das dotações orçamentárias constantes da Lei Orça-
mentária de 2017 e seus créditos adicionais.
§ 2º. A limitação terá como base percentual proporcional ao
déficit de arrecadação e será determinada por unidades orça-
mentárias.
§ 3º. A limitação de empenho e da movimentação financeira será
determinada pelos Chefes do Poder Legislativo e Executivo,
dando-se, respectivamente, por ato da mesa e por decreto.
§ 4º. Excluem-se da limitação de que este artigo as despesas
que constituem obrigação constitucional e legal de execução.
Art. 15. O Poder Legislativo, por ato da mesa, deverá estabele-
cer até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária de
2017, o cronograma anual de desembolso mensal para paga-
mento de suas despesas.
Parágrafo único. O cronograma de que trata este artigo contem-
plará as despesas correntes e de capital, levando-se em conta
os dispêndios mensais para o alcance dos objetivos de seus
programas.
Art. 16. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à cria-
ção, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais
que acarretem aumento da despesa considera-se despesa
irrelevante, aquela cujo valor não ultrapasse, para bens e servi-
ços, os limites dos incisos I e II do art. 24, da Lei Federal nº 8.666,
de 1993.
Art. 17. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incenti-
vo ou benefício tributário que importem em renúncia de receita
deverão obedecer às disposições da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, devendo estar acompanhados do de-
monstrativo do impacto orçamentário-financeiro a que se refere
o seu artigo 14.
Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento
de créditos cujos montantes sejam inferiores aos dos respecti-
vos custos de cobrança, bem como eventuais descontos para
pagamento à vista do imposto Predial e Territorial Urbano, desde
que os valores respectivos tenham sido considerados na esti-
mativa da receita.

CAPÍTULO III
DAS PRIORIDADES E METAS

Art. 18. As prioridades e metas para o exercício financeiro de
2017 são as especificadas no Anexo de Prioridades e Metas,
que integra esta Lei as quais terão procedência na alocação de
recursos na Lei Orçamentária de 2017 e na sua execução.
Parágrafo único. Acompanha esta Lei demonstrativo das ações
relativas a despesas obrigatórias de caráter continuado de or-

dem legal ou constitucional nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei
Complementar nº 101, de 2000.

CAPÍTULO IV
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 19. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Munici-
pal projetos de lei dispondo sobre  alterações na legislação
tributária, especialmente sobre:
- revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma
a corrigir distorções;
- revogações das isenções tributárias que contrariem o interes-
se público e a justiça fiscal;
- revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos
efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de
polícia do Município;
- atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos
movimentos de valorização do mercado financeiro;
 - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, exe-
cução fiscal e arrecadação de tributos.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS DESPESAS DE PESSOAL

Art. 20. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei
visando revisão do sistema de pessoal, particularmente do pla-
no de carreira e salários, incluindo:
I - a concessão, absorção de vantagens e aumento de remune-
ração de servidores;
II - a criação e a extinção de empregos públicos, bem como a
criação e alteração de estrutura de carreira;
III - o provimento de empregos e contratações emergenciais
estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vi-
gente.
Parágrafo único- As alterações autorizadas neste artigo depen-
derão da existência de prévia dotação orçamentária suficiente
para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acrés-
cimos dela decorrentes.
Art. 21. O total da despesa com pessoal dos poderes Executivo
e Legislativo no mês, somada com a dos onze meses imediata-
mente, apuradas ao final de cada quadrimestre, não poderá
exceder o limite máximo de 60% (sessenta por cento), assim
dividido:
I - 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo;
II - 54% (cincoenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.
 Parágrafo único. Na verificação do atendimento dos limites nes-
te artigo não serão computadas as despesas:
I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;
II - relativas a incentivos à demissão voluntária;
III - decorrentes de decisão judicial e da competência de período
anterior de que trata o ¨caput¨ deste artigo;
IV - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico,
custeados com recursos  provenientes:
a) da arrecadação de contribuições dos segurados;
b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da
Constituição Federal;
c) das demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo vin-
culado à previdência municipal.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 22. Os repasses mensais de recursos financeiros ao Poder
Legislativo será realizado de acordo com o cronograma anual
de desembolso mensal de que trata o art. 12 desta lei, respeitan-
do o limite máximo estabelecido no art.29-A da Constituição Fe-
deral de 1988, introduzido pela Emenda Constitucional nº 25, de
14 de fevereiro de 2000.
§ 1º. Caso a Lei Orçamentária de 2017 tenha contemplado ao
Poder Legislativo dotações superiores ao limite máximo previsto
do caput deste artigo, aplicar-se a limitação de empenho e da
movimentação financeira, para o ajuste ao limite.
§ 2º.  Na hipótese da ocorrência do previsto no § 1º, deverá o
Poder Executivo comunicar o fato ao Poder Legislativo, no prazo
de até noventa dias após o início da execução orçamentária
respectiva.
§ 3º. No caso da não elaboração do cronograma anual de de-
sembolso mensal, os recursos financeiros serão repassados à
razão de 1/12 (um doze avos) por mês, aplicados sobre o total
das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo,
respeitado, em qualquer caso, o limite máximo previsto na Cons-
tituição Federal.
Art. 23. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão
apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na
Lei Orçamentária Anual.
Parágrafo único. Os projetos de lei relativos a créditos adicio-
nais solicitados pelo Poder Legislativo, com indicação dos re-
cursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara Munici-
pal no prazo de até trinta dias, a contar da data de recebimento
do pedido.

Art. 24. O sistema de controle interno do Poder Executivo será
responsável pelo controle de custos e avaliação dos resultados
dos programas relacionados a:
- execução de obras;
- controle de frota;
- coleta e disposição do lixo domiciliar.
- controle e manutenção do estoque da dívida ativa municipal.
Art. 25. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido
para sanção até o encerramento da sessão legislativa, conforme
determina o disposto no art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, a sua
programação poderá ser executada na proporção de 1/12 (um
doze avos) do total da despesa orçada, multiplicados pelo núme-
ro de meses decorridos até a sanção da respectiva lei.
Art. 26. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 21 de junho de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MÁRCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

VIGIILÂNCIA SANITÁRIA

COMUNICADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MUNICIPAL DE AVARÉ

01. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AI Nº 001 de 08/09/2014, protocolo/processo nº 1972/14 de 16/
09/14,
Interessado: Levi Pereira de Carvalho
CPF/CNPJ: 590.848.630-20
Endereço: Rodovia Castelo Branco, KM 240 - Fazenda Santo
Antonio, Avaré / SP

02. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO
DE PENALIDADE
AIP Nº 004 de 09/09/2014, protocolo/processo nº 1973/14 de
16/09/14,
Interessado: Levi Pereira de Carvalho
CPF/CNPJ: 590.848.630-20
Endereço: Rodovia Castelo Branco, KM 240 - Fazenda Santo
Antonio, Avaré / SP

CONVOCAÇÃO
A Vigilância Sanitária vem por meio deste, convocar o Sra. Antonia
Aparecida da Cruz, CPF: 01534283846, a comparecer a esta
VISA, sito a Rua Paraíba, 1079 para tratar de assuntos de seu
interesse.
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As secretarias de Educa-

ção e Esportes e Lazer (SEME)

estão realizando a segunda

edição das Olimpíadas Esco-

lares. Os jogos vão movimen-

tar cerca de 850 alunos das 6ª

séries da Rede Municipal de

Ensino nas modalidades fut-

sal masculino, handebol fe-

minino, atletismo misto e

queimada. As competições

de atletismo começaram na

sexta-feira, 24, na pista mu-

nicipal (Praça da Paz, s/nº).

Já as disputas de futsal e

handebol começam no dia 27

e vão até o dia 1º de julho. As

850 estudantes disputam as
Olimpíadas Escolares

partidas acontecerão simul-

taneamente nos ginásios

Tico do Manolo e Kim Ne-

grão. A SEME ficará respon-

sável pela arbitragem da

competição e a premiação

em medalhas. A Educação

responderá pelo regulamen-

to, tabela de jogos e trans-

porte.

Segundo os organizadores

Gustavo Prado e Alexandre

Faustino, o evento esportivo

tem como propósito integrar

os alunos e incentivar hábi-

tos saudáveis com a prática

de atividades físicas.

CICLO DE CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO ACESSÍVEL - Organizado pela Secretaria

Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Conselho Municipal dos Direitos da

Pessoa com Deficiência, aconteceu no último dia 22, quarta-feira, o I Ciclo de Capacita-

ção em Atendimento Acessível. Compareceram 36 servidores municipais representan-

do diversas secretarias e repartições, que puderam acompanhar as palestras da psicó-

loga da Fundação Padre Emílio Immoos, Fabiana Toledo, da coordenadora do Centrinho

Maria José da Cunha e do massoterapeuta da Usina Rio Pardo e deficiente visual Eraldo

Gonçalves. As palestras abordaram o tema "Leis de atendimento prioritário a pessoa

com deficiência, formas de atendimento".

IX SEMANA DJANIRA
Na noite da última terça-feira, 21, ocorreu no Memorial

Djanira a cerimônia de premiação dos alunos contemplados

do concurso de Desenhos organizado pelas Secretarias da

Cultura e da Educação para honrar a arte da pintora avareen-

se. O ato, prestigiado por alunos e professores da rede muni-

cipal, foi abrilhantado pela apresentação do Coral Municipal

sob a regência de Fred Corrêa.

INCLUSÃO
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AVARÉ EM MEMÓRIA VIVA

GESIEL JÚNIOR

Enérgica, fervorosa e admirável.

Assim era Esther Pires Novaes, in-

tegrante de uma família católica

cheia de políticos, educadores e

músicos. Recebeu de sua própria

mãe as primeiras noções de teoria

musical. Filha do fazendeiro Israel

Pinto de Araújo Novaes, influente

capitão da Guarda Nacional, ela es-

tudou em Botucatu, no antigo Co-

légio dos Anjos, onde fez a primei-

ra aparição em público aos 9 anos e

ali demonstrou sua paixão precoce

pelo piano clássico.

Nascida em 19 de fevereiro de

1905, a pianista avareense come-

çou o seu longo aprendizado na

escola dirigida pelo regente italia-

no Luigi Chiafarelli, onde foi instru-

ída por Hilda Rodrigues Miller. Com

a mestra preparou em 1931 a ceri-

mônia de acolhida ao maestro Hei-

tor Villa-Lobos em sua histórica vi-

sita a Avaré.

Em 1934 iniciou o curso de aper-

feiçoamento em São Paulo com a

musicista Alice Serva e o frequen-

tou até 1947, quando a mestra fale-

ceu. Depois cursou harmonia e aná-

lise musical com o maestro Fúrio

Franceschini, organista e composi-

tor romano, fundador da Academia

Brasileira de Música. Nesse meio

tempo a jovem concertista se apre-

sentou no Colégio Santa Marcelina

e mereceu louvores na imprensa

assinados por Alfredo Francklin de

Mattos, catedrático de música da

Escola Normal de Botucatu.

CULTURA E FÉ - Por meio século

dona Esther, como era respeitosa-

mente tratada, ensinou a arte do

piano para sucessivas gerações. A

modesta escola mantida por ela

funcionava em salas da Casa Ver-

de, pitoresca residência de sua fa-

mília no Largo São João. A primeira

audição de suas alunas ocorreu ali

em 1934.

ESTHER PIRES NOVAES

Vida plena consagrada ao piano

Eventos bienais, os saraus que ela

organizava eram beneficentes. O de

1939, por exemplo, foi em prol das

obras da igreja matriz, hoje Santuá-

rio de Nossa Senhora das Dores. Os

demais tiveram palco nos salões da

Sociedade Portuguesa, do Grêmio

Recreativo e do Centro Avareense,

sempre em benefício da Associação

de São José, por ela piedosamente

presidida e cuja meta era custear a

formação dos futuros padres da Ar-

quidiocese de Botucatu.

Em suas atividades a pianista dis-

punha do incentivo dos irmãos No-

vaes, a começar do cartorário Juca,

passando pelo médico e político Pau-

lo e pela professora don'Ana, sua in-

separável companheira, sem falar do

reforço espiritual de Petronilha, frei-

ra marcelina, e de Jacinto, religioso

jesuíta.

Com rigor, método e entusiasmo

dona Esther aplicava suas aulas. Ama-

va o ofício a ponto de ter optado por

não se casar para inteiramente se de-

dicar às lições de piano. Algumas de

suas discípulas seguiram-na na mes-

ma causa. Dentre elas estiveram

Maria Célia de Souza e Danúzia Pie-

ri de Santi, professoras da escola pú-

blica. Por sua vez, Norma Righi Mar-

tins Rúbio, além de também lecio-

nar, juntou-se à velha mestra de

quem guarda poéticas memórias:

"Belo piano alemão, na saleta acon-

chegante. Janela aberta pra rua,

som envolvia o passante".

Na sua longa carreira a pianista

promoveu concertos memoráveis

em Avaré e em Botucatu, alguns

feitos a convite do arcebispo dom

Henrique Golland Trindade, seu

amigo que tanto apreciava música

clássica. Nessas ocasiões dona Es-

ther contou com a brilhante parti-

cipação de personalidades amigas,

caso das escritoras Anita Ferreira

De Maria e Lina Brandi, que então

declamavam poemas.

LEGADO MARCANTE - Extensa

é a relação daqueles que tiveram

aulas com dona Esther. Pinçamos

nos registros alguns nomes ex-

pressivos, como os das educado-

ras Martha Fagundes, Maria Elisa

Martins, Josefina Gambini e Maria

Olívia Trench; dos médicos Flávio

Negrão, Paulo Massud, Sílvio Fer-

reira, Glorinha Ramires, Marta Car-

neiro e Miguel Paulucci; do jorna-

lista Ferdinand Padredi, do nove-

lista Walter Negrão e do músico

Juca Novaes, sobrinho-neto da

mestra. Dentre tantos, um se pro-

fissionalizou como pianista e se

projetou internacionalmente: Nel-

son Nihonmatsu Júnior.

Perto de completar 80 anos, Es-

ther Novaes faleceu em 28 de ja-

neiro de 1985. Hoje, a valiosa he-

rança da sua arte musical se conso-

lida no amplo Centro Cultural que

leva o seu simbólico nome, nome

de quem soube singularmente

propagar a beleza da sonoridade

infinita do piano.

Artista dá nome ao

Centro Cultural

revitalizado pela

Prefeitura. Entrega da

obra é na próxima

quarta, dia 30
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DECRETOS

DECRETO Nº. 4526   25 de Junho de 2016
(Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e dá outras providências)

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei
Decreta,
Artigo 1º. Fica autorizado o Departamento de Contabilidade da Fundação Regional Educacional de
Avaré-FREA a abrir nos termos da Lei Municipal nº 1867 de 16 de dezembro de 2014,  o crédito
suplementar no valor  de R$ 10.000,00 ( Dez mil reais), para suplementar as seguintes dotações
do orçamento vigente:-

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação
 Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 25 de Junho de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 4.525, DE 16 DE JUNHO DE 2016
Autoriza a permissão de uso de bem público a título precário, do Parque de Exposições "Dr.
Fernando Cruz Pimentel" nos termos do artigo 119, parágrafos 3º e 5º, da Lei Orgânica do

Município.

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
DECRETA:
Art. 1º  Fica permitido o uso de bem público a título precário, pelo Núcleo de Criadores de Nelore de
Avaré e Região, do Parque de Exposições "Dr. Fernando Cruz Pimentel", para a realização da
EXPONEL AVARÉ e EMAPA, no período de 18 a 26 de junho de 2016, nos termos do artigo 119,
parágrafos 3º e 5º da Lei Orgânica do Município e Decreto nº 4.304/2015.
Art. 2º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal da Estância Turística de Avaré (SP), aos 16 de junho de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

DISK SAÚDE
ATENDIMENTO DE  SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 14H

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

da Unidade de Saúde onde deseja se atendido.

e-mail; disquesaude@avare.sp.gov.br
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Ouvidoria Municipal

3711-2500
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DECRETO Nº 4528, de 25 de junho de 2016.
(Dispõe sobre a homologação do Concurso Público nº 007/2016 -para provimento de cargo

publico de Cozinheiro, Encanador, Padeiro, Eletricista e  e Cozinheiro - PD,

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei, a vista do resultado da classificação final apresentado pela CONSESP-
Concursos, Residências  Médicas, Avaliações e Pesquisa Ltda e a vista dos pareceres exarados
pela Comissão Examinadora do T.A.F , designada através do Decreto 4426/2016,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica homologado o resultado obtido na prova objetiva, no resultado e da condição de
"apto" do Teste de Aptidão Física - TAF e no resultado e condição de "aprovado" do Teste de
Habilidades Especificas - THE, conforme lista de classificação final em ordem decrescente de
notas,  abaixo discriminada, apresentada pela Comissão Organizadora e Examinadora , para
provimento de cargo publico de : Cozinheiro, Encanador, Padeiro, Eletricista  e Cozinheiro - PD, do
quadro de pessoal da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, realizado nesta cidade, de acordo
com Edital do Concurso Público nº 007/2016, publicado em 20 de fevereiro de 2016.
Paragrafo Único - Expeçam -se os atos  necessários às respectivas nomeações dos candidatos
aprovados, de acordo com as necessidades da administração, cuja convocação se dará através
de Edital especifico, publicado no semanário oficial .
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CONCURSO PÚBLICO
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LICITAÇÃO

Aviso de Edital
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/16 - PROCESSO Nº. 207/16

(Edital com alteração)
EXCLUSIVO PARA ME, EPP OU MEI

Objeto: Locação de estandes para o evento Avaré Artesanal,
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Turismo
Data de Encerramento: 18 de julho de 2.016 das 08h30min às 09
hs, Dep. Licitação.
Data de abertura: 18 de julho de 2.016 às 09 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, 23 de junho de 2.016
- Carolina Aparecida Franco de Freitas - Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº. 020/16 - Processo nº. 135/16

Fica adjudicado a empresa FIGUEIREDO S/A, referente aos lotes
01, 02 e 04, com valor total de R$ 208.412,85 (Duzentos e oito
mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e cinco centavos),
objetivando na ata de registro de preço eventual fornecimento
de materiais básicos de construção civil, necessários para a
manutenção de prédios públicos - adjudicado em: 14/06/2.016.

Tomada de Preços nº. 009/16 - Processo nº. 136/16
Fica adjudicado a empresa SINPOWER SERVICE LTDA - EPP,
com valor total de R$ 15.467,33 (quinze mil, quatrocentos e
sessenta e sete reais e trinta e três centavos), objetivando a
construção de 173,00 metros de rede baixa tensão multiplexada
trifásica para ligação elétrica - Costa Azul - adjudicado em: 06/
06/2.016.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a empresa FIGUEIREDO S/A, referente ao Lotes
01, 02 e 04, objetivando na ata de registro de preço eventual
fornecimento de materiais básicos de construção civil, neces-
sários para a manutenção de prédios públicos, relativa ao Pre-
gão Presencial nº. 020/16 - Processo nº. 135/16 - Homologado
em: 17/06/2.016.

HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a empresa SINPOWER SERVICE LTDA - EPP,
objetivando a construção de 173,00 metros de rede baixa ten-
são multiplexada trifásica para ligação elétrica - Costa Azul,
relativa a Tomada de Preços nº. 009/16 - Processo nº. 136/16 -
Homologado em: 30/05/2.016.

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 as empresas C. H. LAZZARI - ME (lotes 07), DELTA
DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA. - EPP (lote 09, 10, 11),
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA
LTDA. - ME  (lotes 08, 14, 15, 16 e 18), LOCAMAIS SERVIÇOS
EIRELI - EPP (lotes 01,02,05,06,12,13,17), MULTISUL COMÉRCIO
E DISTRIBUIÇÃO LTDA. - EPP (lotes 03 e 04) objetivando o forne-
cimento de eventual fornecimento da ata de registro de preço
pelo período de 12 meses, para futura aquisição de material de
limpeza para Secretaria de Educação e Escolas da Rede de
Ensino, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educa-
ção, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 057/16 - Processo nº. 165/
16 - Homologado em: 17/05/2016.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 038/16 - Processo nº. 104/16

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa COMPANHIA
DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
- PRODESP, com valor global de R$ 82.464,00 (Oitenta e dois mil,
quatrocentos e sessenta e quatro reais) objetivando a presta-
ção de serviços técnicos relativos à cessão de informações do
banco de dados do DETRAN, para o processamento de multas
de trânsito referentes ao município de Avaré conforme solicita-
ção da Secretaria Municipal de Planejamento e Transportes, com

fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 17 de maio de 2016 - Paulo Dias Novaes
Filho - Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 079/16 - Processo nº. 210/16 Fica ratificada a
Dispensa de Licitação a empresa MEDICAM - MEDICAMENTOS
CAMPINAS LTDA-ME, com valor global de  R$ 103,50 (cento e
três reais e cinquenta centavos), objetivando a aquisição de
medicamento para atender paciente favorecido em mandado
judicial, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 20 de junho de 2016 - Paulo
Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 082/16 - Processo nº. 214/16 Fica ratificada a
Dispensa de Licitação a empresa MEDICAM - MEDICAMENTOS
CAMPINAS LTDA-ME, com valor global de R$ 127,20 (cento e
vinte e sete reais e vinte centavos) objetivando a aquisição de
medicamento para atender paciente favorecido em mandado
judicial, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 20 de junho de 2016 - Paulo
Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 003/13 - Processo nº. 385/13, (Contrato 459/13),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa ENGEMAX ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP,
cujo objeto é a contratação de empresa para execução da obra
de construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 ho-
ras), com prorrogação até 12 de setembro de 2016 - Paulo Dias
Novaes Filho - Prefeito Municipal

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 001/15 - Processo nº 013/15, Contrato nº 303/15, que faz
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa
CONSTRUART CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, objetivando a refor-
ma geral do prédio para instalação do Projeto Guri de Avaré, com
prorrogação da execução dos serviços até 16 de julho de 2016 e
prorrogação contratual expirará somente em 29 de setembro de
2016 - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE
PREÇOS Nº 013/15 - Processo nº 176/15, Contrato nº 252/15,
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa ECCO NATURA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP,
objetivando a construção da cobertura da Piscina do CSU, com
prorrogação até 20 de agosto de 2016 - Paulo Dias Novaes
Filho - Prefeito Municipal.

SUPRESSÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/14 - PROCESSO 112/14,
fica suprimido o valor do  Contrato nº 124/14 com a empresa
SOCRAM SERVIÇOS TÉCNICOS EMPRESARIAIS LTDA, no va-
lor total de R$ 8.076,07 (oito mil e setenta e seis reais e sete
centavos), o que corresponde a aproximadamente 6,70% (seis
vírgula setenta por cento), do total do contrato, o que objetiva
a Execução da reforma da Unidade Básica de Saúde "Dr.
Aristides Guerra de Aguiar" - Assinatura do Termo de Su-
pressão: 03/06/2016

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/14 - PROCESSO 370/14,
fica suprimido o valor do  Contrato nº 019/15 com a empresa
CONSTRUJOB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, no valor
total de R$ 1.875,12 (hum mil, oitocentos e setenta e cinco
reais e doze centavos), o que corresponde a aproximada-
mente 0,02% (zero vírgula zero dois por cento), do total do
contrato,  o que objet iva a execução de obras de
infraestrutura no Bairro Bela Vista - Assinatura do Termo de
Supressão: 30/05/2016

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
Considerando Comunicação Interna N° 360062 encaminhada pelo
Departamento de Contabilidade quanto ao Termo de prorroga-
ção nº 210/16 do Contrato n° 294/13 da Dispensa de Licitação
N° 107/13 - Processo n° 353/13, motivo pelo qual, os atos prati-
cados por este setor e assinados pelo Senhor Prefeito Munici-
pal, deverão ser rerratificados.
Onde se lia:
1) O prazo de vigência deste Termo de Prorrogação contratual
Expirará somente em 05 de janeiro de 2017.
Agora se leia:
1) O prazo de vigência deste Termo de Prorrogação contratual
Expirará somente em 06 de janeiro de 2017.
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 020/16 - Processo nº. 135/16
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: FIGUEIREDO S/A (Lote 01, 02 e 04)
Objeto: Ata de registro de preço eventual fornecimento de mate-
riais básicos de construção civil, necessários para a manuten-
ção de prédios públicos
Valor Global: R$ 208.412,85 (Duzentos e oito mil, quatrocentos e
doze reais e oitenta e cinco centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 17/06/2.016.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº.038/16-Processo nº. 104/16
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços
técnicos relativos à cessão de informações do banco de dados
do DETRAN, para o processamento de multas de trânsito refe-
rentes ao município de Avaré conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Planejamento e Transportes
Valor Global: R$ 82.464,00 (Oitenta e dois mil, quatrocentos e
sessenta e quatro reais)
Data da Assinatura do Contrato: 17/05/2016.

Modalidade: Dispensa nº. 079/16 - Processo nº. 210/16
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA-ME
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de medica-
mento a paciente favorecido por mandado judicial.
Valor Global: R$ 103,50 (cento e três reais e cinquenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 20/06/2016

Modalidade: Dispensa nº. 082/16 - Processo nº. 214/16
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA-ME
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de medica-
mento a paciente favorecido por mandado judicial.
Valor Global: R$ 127,20 (cento e vinte e sete reais e vinte centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 20/06/2016

EXTRATO DE CONTRATO DE TOMADA DE PREÇOS
Modalidade: Tomada de Preços nº. 009/16 - Processo nº. 136/16
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré

Contratada: SINPOWER SERVICE LTDA - EPP
Objeto: Contratação de empresa para construção de 173,00
metros de rede baixa tensão multiplexada trifásica para ligação
elétrica - Costa Azul.
Valor Global: R$ 15.467,33 (quinze mil, quatrocentos e sessen-
ta e sete reais e trinta e três centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 06/06/2016

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 057/16 - Processo nº. 165/16
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado:   C. H. LAZZARI - ME (lote 07)
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de eventual
fornecimento da ata de registro de preço pelo período de 12
meses, para futura aquisição de material de limpeza para Se-
cretaria de Educação e Escolas da Rede de Ensino, conforme
solicitação da Secretaria Municipal de Educação.
Valor Global: R$ 10.438,70 (Dez mil, quatrocentos e trinta e oito
reais e setenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 14/06/2016

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 057/16 - Processo nº. 165/16
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado:    DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA. - EPP
(lote 09, 10, 11)
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de eventual
fornecimento da ata de registro de preço pelo período de 12
meses, para futura aquisição de material de limpeza para Se-
cretaria de Educação e Escolas da Rede de Ensino, conforme
solicitação da Secretaria Municipal de Educação.
Valor Global: R$ 475.644,32 (Quatrocentos e setenta e cinco
mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centa-
vos)
Data da Assinatura do Contrato: 14/06/2016

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 057/16 - Processo nº. 165/16
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPE-
ZA MACATUBA LTDA. - ME (lote 09, 10, 11)
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de eventual
fornecimento da ata de registro de preço pelo período de 12
meses, para futura aquisição de material de limpeza para Se-
cretaria de Educação e Escolas da Rede de Ensino, conforme
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SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

CERTIDÃO DE USO DO SOLO –  De 10 a 19 de junho
Requerente Endereço Atividade Emitida em Parecer

532/16 Rosemar de Jesus Santos Rua Minas Gerais, 854 Escritório para prestação de serviços de forro e gesso 14/06/16 Deferido
533/16 Paulo Fernando Roberto Av. Brasília, 500 Comércio varejista de bebidas 16/06/16 Deferido
534/16 Rafael Premoli Borges Av. Carlos Ramires, 528 Horticultura 16/06/16 Deferido
535/16 A.C. Amaral Mancini-me Largo São Benedito, 17 Lanchonete, casa de chá, sucos e outra 16/06/16 Deferido
536/16 João Paulo de Souza Rua Sebastião Camilo Lellis, 170 Mercearia 16/06/16 Deferido
537/16 Leandro Valentino da Silva Praça Theodoro Bannwart, 410 Padaria 16/06/16 Deferido
538/16 Milano Comércio de Colchões Ltda Me Largo São João, 25 Comércio de colchões 16/06/16 Deferido
539/16 Vera Regina Coelho Rua Rio de Janeiro, 1228 Loja de departamentos ou magazines 16/06/16 Deferido
540/16 Adauto Rodrigues Rua Mato Grosso, 1038 Marcenaria 16/06/16 Indeferido
541/16 União Veículos Avaré Ltda - Me Av. Salim Antônio Curiati, 36 Comércio a varejo de automóveis e camionetas 16/06/16 Deferido
Avaré, 16 de junho de 2016

Arq. Urb. Bethina de Arruda Mota Melado

RELAÇÃO DE PROJETOS C/ COMUNIQUE-SE
De 10 a 16 de junho

Nº PROC. PROPRIETÁRIO ENDEREÇO INSCR. CADASTRAL Responsável Técnico
1 023/16 Inroda Desenvolvimento Urbano SA Rua Amad Massud 4.756.018.000 Arq. Urb. Lucas Dall'ovo
2 024/16 Inroda Desenvolvimento Urbano SA Rua Gilberto Filgueiras 4.606.016.000 Arq. Urb. Lucas Dall'ovo
3 025/16 Inroda Desenvolvimento Urbano SA Rua Gilberto Filgueiras 4.756.019.000 Arq. Urb. Lucas Dall'ovo
4 126/16 Giuliano Antonio Pinto Travessa Djanira Mota, 2119 1.069.010.000 Arq. Urb. Priscila dos Santos Callado
5 170/16 Cecilia Rigonato Fusco Rua Félix Fagundes, 101 1.043.012.000 Eng. Civil Irineu Raymundo de Sousa
Avaré, 16 de junho de 2016

Arq. Urb. Bethina de Arruda Mota Melado

RELAÇÃO DE PROJET OS APROVADOS
De 10 a 16 de junho

Nº PROC. PROPRIETÁRIO ENDEREÇO INSCR. CADASTRAL Responsável Técnico
1 478/16 Socena- Sociedade Cultural e Esportiva Rua Maria Joaquina F. Pereira, 351 4.367.009.000 Eng. Civil Carlos Alberto Ismael Lutti
2 160/16 Paulo Kaoru Hata Rua Maranhão, 1119 1.049.001.000 Eng. Civil Fabiano Peres Ramos
3 104/16 Luciano Duarte da Silveira e Outros Rua Ceará, 1330 1.017.020.000 Eng. Civil Fabiano Peres Ramos
4 022/16 Antonio Gonçalez Rua Santa Catarina, 975 1.061.005.000 Eng. Civil Carlos Alberto Bejega
Avaré, 16 de junho de 2016

Arq. Urb. Bethina de Arruda Mota Melado

solicitação da Secretaria Municipal de Educação.
Valor Global: R$ 534.772,99 (Quinhentos e trinta e quatro mil,
setecentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 14/06/2016

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 057/16 - Processo nº. 165/16
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPE-
ZA MACATUBA LTDA. - ME (lotes 08, 14, 15, 16 e 18)
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de eventual
fornecimento da ata de registro de preço pelo período de 12
meses, para futura aquisição de material de limpeza para Secre-
taria de Educação e Escolas da Rede de Ensino, conforme soli-
citação da Secretaria Municipal de Educação.
Valor Global: R$ 534.772,99 (Quinhentos e trinta e quatro mil,
setecentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 14/06/2016

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 057/16 - Processo nº. 165/16
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP (lotes
01,02,058,06,12,13,17)
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de eventual
fornecimento da ata de registro de preço pelo período de 12
meses, para futura aquisição de material de limpeza para Secre-
taria de Educação e Escolas da Rede de Ensino, conforme soli-
citação da Secretaria Municipal de Educação.
Valor Global: R$ 232.766,84 (Duzentos e trinta e dois mil, sete-
centos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 14/06/2016

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 057/16 - Processo nº. 165/16
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. - EPP
(lotes 03 e 04)
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de eventual
fornecimento da ata de registro de preço pelo período de 12
meses, para futura aquisição de material de limpeza para Secre-
taria de Educação e Escolas da Rede de Ensino, conforme soli-
citação da Secretaria Municipal de Educação.
Valor Global: R$ 9.120,00 (Nove mil, cento e vinte reais)
Data da Assinatura do Contrato: 14/06/2016
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 Instalado em 1988 no espaço do antigo Pos-

to de Sementes, o Centro Cultural Esther Pires

Novaes está sendo ampliado com a remodela-

ção da ala situada na Rua Ceará. No local foram

instalados auditório, sala para exposições, sa-

las de multiuso, refeitório e sanitários. O ato

de inauguração está programado para a noite

da próxima quinta-feira, 30 de junho, às 19h.

O espaço agora é o maior da cidade para a

prática de atividades culturais. Nesse empre-

endimento a Prefeitura reservou recursos pró-

prios, investiu R$ 889 mil e transformou 1.500

metros quadrados numa grande área para a li-

vre expressão das artes.

Inicialmente as instalações do Centro Cul-

tural abrigaram a Biblioteca Municipal, o Mu-

seu Histórico e a Casa de Artes e Artesanato.

Em 1996 o Teatro Municipal ali se instalou e há

anos os artistas aguardavam que o projeto de

ampliação fosse concretizado.

AUDITÓRIO E OFICINAS
Nesse complexo a Secretaria da Cultura re-

servou área para a construção de amplo audi-

tório projetado para sediar espetáculos artísti-

cos, conferências e simpósios. Com capacida-

de para 200 pessoas sentadas e acesso pela Rua

Ceará, o espaço recebeu oficialmente o nome

de Auditório Elias de Almeida Ward, homena-

gem ao radialista e cerimonialista, símbolo do

meio cultural e esportivo da cidade.

Prefeitura reabre o
Centro Cultural dia 30
Amplas salas do local abrigarão eventos e atividades culturais

SALAS MULTIUSO
Sete são as salas de aula de tamanhos varia-

dos que vão abrigar os cursos das Oficinas Cul-

turais José Reis Filho, do Projeto Guri e das ati-

vidades patrocinadas pela Secretaria de Esta-

do da Cultura.

Uma das salas está reservada para abrigar o

acervo da Biblioteca Ramal Gabriel Marques,

que até agora funcionou ao lado do Projeto

Guri, na Brabância.

O Projeto Guri ocupará as salas às terças e

quintas-feiras, das 8h00 às 12h e das 13h00 às

17h30 para de aulas gratuitas de clarinete, con-

trabaixo acústico, coral infantil, coral juvenil,

eufônio, flauta transversal, percussão, saxofo-

ne, trombone, trompa, trompete, tuba, viola,

violino e violoncelo.

Já as Oficinas Culturais José Reis Filho ocu-

parão o espaço de segunda a sexta- feira, das

8h00 às 12h e da 13h00 às 21h30; e aos sábados

das 8h00 às 12h, para ministrar cursos de vio-

lão, teclado, canto coral, teatro e circo, além

de cinema e fotografia.

 SAGUÃO EM EXPOSIÇÃO
O Centro Cultural Esther Pires Novaes passa a

dispor também de amplo salão adequado para

sediar mostras de artistas plásticos, de artesãos

e de fotógrafos, além de iniciativas promovidas

para valorizar os talentos da classe artística local.


