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Nova linha
de ônibus
atende o

Residencial
Mario

Bannwart
Página 3

Participe do Concurso de
Decoração de Natal

Iniciativa da Prefeitura em
parceria com a ACIA dará
R$ 10 mil em prêmios.
Serão ganhadoras as cinco casas
e os cinco estabelecimentos
comerciais mais bem enfeitados
da cidade.
Confira o regulamento na página 13 e inscreva-se.

MANUTENÇÃO

Jardim Paraíso
recebe mutirão

de limpeza
Página 12

FESTIVIDADE

Espetáculos musicais
animam o Largo

do Mercado
Fique por dentro da programação gratuita na página 13

TURISMO Página 24

Concha Acústica e Praça da Paz
serão revitalizadas
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Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Tel.  3732-2603

Viviane Maria Alves Mendes
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José Ricardo Cardozo Barreto
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Miguel Ignatios

COMUNICAÇÃO - Tel. 3711-2500
Lucas da Silva Mota
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ESPORTES E LAZER - Tel. 3732-0756
Clayton Falanghe Macário
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FAZENDA - Tel. 3711-2545 | 3711-2566
Waldir Rodrigues Alves

Rua Rio Grande do Sul, 1810

FUNDO SOCIAL E SOLIDARIEDADE - Tel. 3731-2658
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Rua Maranhão, 1578 Centro

GESTÃO PÚBLICA - Tel. 3711-2500
Hadel Aurani

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

GOVERNO - Tel. 3711-2500
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Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)
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Tel. 3711-2534 | 3711-2546
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Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

MEIO AMBIENTE - Tel. 3711-2559
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Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

OBRAS | HABITAÇÃO | SERVIÇOS
Tel. 3711-1340 | 3711-2543 | 3711-2544

Paulo Henrique Ciccone
Avenida Anápolis, 777 Bairro Jurumirim

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

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

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

Rua Carmen Dias Faria, 2111

SECRETARIA DE TURISMO - Tel. 3732-8009
Fernando Peixoto Alonso

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

21/11/14 A 26/11/2014

CALENDÁRIO DE EVENTOS

Fique por dentro

29 Bem Vindo Turista! 9h PIT

29 Campanha de Vacinação Antirrábica  - Zona Urbana

29 e 30 Teatro A Bruxinha Boazinha 17h, 19h e

21h CAC

29 e 30 Viva o Largo São João 19h30 Largo São João

02 Seminário do Pacto 17h  Instituto Federal São Paulo –

Campus Avaré

04 Primeira Mostra Mais Educação 08h30 APAE

A Secretaria Municipal da Educação programou
vários eventos para marcar o encerramento do ano
letivo. O cronograma prevê a realização Seminá-
rio do Pacto, às 17h, no Instituto Federal São Paulo
- Campus Avaré, na terça-feira, 2 de dezembro. Na
quinta-feira, 4 de dezembro, será aberta a Primei-

EDUCAÇÃO

Série de eventos encerra o
Ano Letivo na Rede Municipal

ra Mostra Mais Educação, às 8h30, na Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

No dia 8 será ministrada a palestra Uno Neuro-
ciência Educação Infantil, às 17h30, na Associação
dos Funcionários Públicos Municipais. No dia 9 está
programado o encerramento do Projeto Fiscal -
Educação de Jovens e Adultos (EJA), na EMEB Ma-
ria Thereza de Oliveira Picalho (Dondoca), às 19h.

No dia 10 acontece a premiação do Concurso
de Desenho Educação Fiscal, às 19h30, na Central
de Alimentação Municipal (Cozinha Piloto). E no
dia 11, no mesmo lugar, haverá a festa de formatu-
ra da Educação de Jovens e Adultos (EJA), às 19h.

JOSÉ ANTONIO GUIDOTTI
*02/02/1963 +21/11/2014
PEDRINA DE FATIMA COUTO DE SOUZA PINTO
*29/06/1961 +21/11/2014
JOÃO GONÇALVES FERUEL
*14/06/1934 +21/11/2014
SILVANO DOS SANTOS
*22/07/1975 +21/11/2014
ERMELINDA NUNES CEACERO
*01/05/1917 +21/11/2014
SANTO ROBERTO
*24/04/1929 +22/11/2014
JOAQUIM PEREIRA
*22/12/1933 +23/11/2014
ANGELA RAPHAELA GIRALDI
*04/09/1931 +24/11/2014
EROTILDES DRUMOND DIAS MOREIRA
*21/11/1933 +25/11/2014
ALCIDES FRANCO
*24/02/1944 +25/11/2014
JOÃO CARLOS MACHADO DA  SILVA
*21/10/1944 +25/11/2014
JOÃO FERREIRA DA SILVA
*20/09/1954 +26/11/2014
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Para favorecer a locomoção de moradores dos
bairros da Zona Oeste, a Secretaria Municipal de
Planejamento e Transportes instalou os pontos
de parada de ônibus urbanos da nova linha aber-
ta entre o Jardim Paraíso e o Conjunto Residenci-
al "Mário Emílio Bannwart".

A Prefeitura previamente definiu com a con-
cessionária das linhas urbanas o itinerário de
acesso aos dois bairros.

A partir de agora os "circulares' vindos do cen-
tro da cidade vão entrar no Jardim Paraíso pela Rua
Seme Jubran, passando em seguida por trechos
das ruas Félix Costa de Oliveira, Dona Lolita e Jan-
dira Pereira até atingir a rotatória. De lá vão seguir
pela Rua João Paulo Nogueira e pela Avenida Ar-
mando Padredi até o acesso ao Residencial Mário
Bannwart. No novo bairro o ônibus sobe pela Rua
Aparecida dos Santos Jábali, passa pela Avenida
Wilma De Maria Valente e pela Rua João Tezza Neto

Bairros Paraíso e
Mário Bannwart

ganham nova linha de ônibus

Ponto de ônibus no Residêncial
Mário Emilio Bannwart

A Prefeitura Municipal da Estância Turística
de Avaré por intermédio da Secretaria Munici-
pal de Cultura realizará de 17 de dezembro a
17 de janeiro de 2015, a VII edição do Festival
de Artes Plástica de Avaré (Fesapla).

As inscrições ocorrerão no período de 1 a 16
de dezembro e a ficha de inscrição deverá ser
entregue pessoalmente para a efetivação da
participação, no seguinte endereço: Oficinas
Culturais José Reis Filho (antigo CAC) - Rua Rio
de Janeiro, 1763 (centro), das 9h às 17.

A ficha e o regulamento poderão ser solici-
tados através do seguinte telefone ou por e-
mail: 3732-5057 / cultura@avare.sp.gov.br. A
solicitação ou envio do regulamento e da fi-
cha não significa a efetivação da participação.

CULTURA

Premiação será de R$ 6,5 mil nas ca-
tegorias pintura em tela e escultura

Festival de Artes Plásticas será
aberto no dia 17 de dezembro

Fonte: Secretaria de Esportes e Lazer (Seme)

Resultados do Municipal
de Futebol

Aconteceu mais uma rodada das semifinais
do Campeonato Municipal de Futebol de Cam-
po.  No último domingo a equipe do Paineiras
venceu por 3 x 1 a equipe da AAA/Três Co-
queiros, jogo esse pela segunda divisão. Já
pela primeira divisão a equipe do São Pedro
venceu por  2 x 0  o Atlético do Bom Sucesso.

Amanhã haverá mais uma rodada decisiva
do campeonato, quando se enfrentam Barca
X  Amigos Futebol Alegria, às 14h30, e Ponte
Preta X Grêmio Vera Cruz às 16h.

Começou a Copa
Wander Manoel Gonçalves

Teve início na última sexta-feira a I Copa
Escolar de Futsal de Salão Wander Manoel
Gonçalves, que homenageia um dos maiores
jogadores de futsal de Avaré. Três jogos fo-
ram realizados: PAM 11 x 1 Cota Leonel B, Cota
Leonel B 6 x 3 Coronel João Cruz A, Coronel
João Cruz B 8 x 4 Escola Avaré.

Basquete Feminino
conquista 3ª colocação

A equipe sub 11 de basquete feminino de
Avaré esteve nesse último final de semana
em Tupã disputando as finais da Liga de Bas-
quete Centro Oeste Paulista. A técnica Neu-
sânia ficou feliz com o resultado alcançado
das atletas avareenses. Já pelos jogos Aber-
tos do Estado de São Paulo a equipe de Avaré
venceu a forte equipe de Taubaté por 65 x 38.

Vôlei da 3ª Idade
Hoje, 29, a equipe da 3ª Idade viaja para a

cidade de Presidente Prudente para a última
etapa da Liga de Vôlei Adaptada (LIVAP).  Avaré
está na segunda colocação geral atrás da forte
equipe de Bauru. Boa sorte as nossas atletas.

I torneio de taco é
realizado na Emapa

Apesar do mal tempo, foi realizado no do-
mingo, 23, o I torneio de Taco pela Secretaria
Municipal de Esportes de Avaré. A ideia do
torneio é resgatar as brincadeiras tradicionais
de rua. A Secretaria agradece aos participan-
tes e ao estagiário Miguel pela iniciativa.

até a parada no ponto final. Dali os usuários po-
dem tomar o ônibus sentido centro pelo mesmo
percurso da vinda em diferentes horários.

Participe!
Poderão participar artistas nascidos ou re-

sidentes em Avaré a pelo menos, um ano e
que sejam maiores de dezesseis anos. Serão
distribuídos R$ 6,5 mil em prêmios, assim dis-
tribuídos: Categoria Pintura em tela (Quadros
pintados em qualquer estilo) - 1º Lugar (me-
dalha de ouro) R$ 2.000,00; 2º Lugar (meda-
lha de prata) R$ 1.500,00; 3º Lugar (medalha
de bronze) R$ 1.000,00; Categoria Escultura:
1º Lugar (medalha de ouro) R$ 2.000,00.

O Fesapla tem como principais objetivos reu-
nir e valorizar os trabalhos de artistas avareen-
ses nos seguimentos de pintura em tela e escul-
tura, com suas mais significativas manifestações.
A ideia é também promover a educação artística
e oferecer a oportunidade aos artistas de difun-
dir, revelar seus trabalhos, proporcionando ações
educativas e formação de público.



LEGISLATIVO

REQUERIMENTOS E INDICAÇÕES
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM

24 DE NOVEMBRO DE 2014

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

-Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar
pelo falecimento de:
EMERLINDA NUNES CEACERO
JOÃO GONÇALVES TERUEL
ANTONIO MILTON PEDRO
APARECIDO FRATTE
SANTO ROBERTO

Bruna Maria Costa Silvestre - Presidente
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado  ao Excelentíssimo Senhor Paulo Dias
Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio do setor competente
informe a esta Casa de Leis, qual a data prevista para o pagamento do 13º
Salário dos funcionários públicos Municipais?
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado  ao Excelentíssimo Senhor Paulo Dias
Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio do setor competente
informe a esta Casa de Leis, qual a justificativa para o uso das Ambulân-
cias tipo "UTI" -  veículo destinado ao transporte de pacientes de alto risco
de emergências -  estarem sendo usadas para transporte de pacientes
sem necessidades para tal.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado  ao Excelentíssimo Senhor Paulo Dias
Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio do setor competente
informe a esta Casa de Leis, qual a data prevista para o pagamento da
diferença salarial a qual os Professores da Rede Pública Municipal tem
direito sobre o enquadramento do Plano de Cargos e Carreiras.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado  ao Excelentíssimo Senhor Paulo Dias
Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio do setor competente
informe a esta Casa de Leis, se existe um acompanhamento médico ou
de uma auxiliar de enfermagem no transporte de pacientes até o município
de Arandú para a realização de exames de RX. Justifica-se tal propositura,
devido á informação recebida de uma munícipe mãe de uma paciente que
ao passar por consulta pelo Pronto Socorro Municipal de Avaré, foi conduzida
até o município de Arandú para realizar exame de RX, acompanhadas
somente pelo auxiliar do motorista (maqueiro), que por sua vez muito
atencioso, prestou auxilio no embarque, desembarque e condução da
mesma até a referida unidade de saúde do município vizinho, fato que
causou estranheza das mesmas, por se tratar de uma remoção que
necessita de cautela, pois um movimento realizado de forma incorreta,
colocará em risco a saúde do paciente.

Marcelo José Ortega - Vice-Presidente
-Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Senhor Paulo Dias Novaes
Filho para que informe a esta Casa Legislativa se estão sendo desenvol-
vidos ações de prevenção a riscos de acidentes náuticos na Represa de
Jurimirim, que devido à estiagem está com baixo nível de água. JUSTIFI-
CATIVA: Pela forte estiagem dos últimos meses, que vem ocasionando o
baixo nível de água da represa de Jurumirim, os passeios na represa
ficam extremamente perigosos.
-Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Senhor Paulo Dias Novaes
Filho, para que estude e informe a esta Casa Legislativa sobre a possibi-
lidade do município realizar o curso de Cuidados com Crianças (Babá) que
tem o objetivo de oferecer capacitação profissional aos interessados em
atuar como cuidadores de crianças. JUSTIFICATIVA: A iniciativa vai de
encontro à demanda de famílias que necessitam de um profissional do-
méstico com habilidade e conhecimento profissional de suas funções que
não possuem ainda uma capacitação profissional e sentem vontade de
trabalhar em casas de família, ou cuidando de crianças, criando condi-
ções para inserção no mercado de trabalho. Sugestão do advogado dr
Rogério Rodrigues.
-Ao Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal da Indústria, Comércio,
Ciência e Tecnologia, Aparecido Fernandes Júnior e toda a sua equipe de
assessoria técnica, para que estude a realização de um fórum municipal
com a presença de empresários e comerciantes, para identificar a deman-
da e apontar alternativas e soluções nas questões referentes a falta de
profissionais qualificados no mercado de trabalho. JUSTIFICATIVA: A
qualificação de profissionais é um dos mais importantes fatores para
alavancar a economia do município e atração de novos investimentos.

Ernesto Ferreira de Albuquerque - 1º Secretário
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais,  que seja oficiado com Votos de Parabenização à CERIPA
(Cooperativa de Eletrificação Rural de Itaí, Paranapanema e Avaré), na
pessoa do Presidente do Conselho Diretor Peter Johannes Beckers pela
comemoração de seu Jubileu de Ouro - 50 anos de atividade em nossa
região. Justifica-se tal propositura, pela importância do trabalho da CERIPA
que foi fundada em 20 de novembro de 1964 e desempenha papel funda-
mental no desenvolvimento da produção rural nos municípios atendidos
por essa importante cooperativa.

Francisco Barreto de Monte Neto - 2º Secretário
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado   a ALL (America Latina Logística) atual gestora

da malha ferroviária  que corta o município de Avaré, para que a mesma
proceda à limpeza do mato que vem crescendo ao longo da ferrovia. JUSTI-
FICATIVA: O referido pedido foi apresentado por moradores daquela localida-
de , principalmente da Vila Martins II e III, onde o mato alto traz insegurança
aos mesmos, com a presença de insetos e animais peçonhentos.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado    Sua Excelência o Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré-SP.  Dr Paulo Dias Novaes Filho, no sentido de
informar por meio da secretaria competente,  em qual estágio se encontra o
projeto da iluminação da Ponte Carvalho Pinto, uma vez que informações dão
conta que materiais para execução do referido projeto há tempos estão
armazenados. JUSTIFICATIVA: O questionamento é feito a partir dos munícipes
preocupados com a condição de Estância Turística, e a constatação de que
a ponte iluminada se tornaria mais atrativo para o município.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado    Sua Excelência o Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré-SP.  Dr Paulo Dias Novaes Filho, no sentido
de informar por meio da secretaria competente, se há a possibilidade de
aproveitar a baixa da água da represa, buscando parceria com a empresa
Duke Energy para a retirada de árvores que encobertas pelas águas,
tornam-se um perigo constante. JUSTIFICATIVA: A sugestão foi apresen-
tada por moradores e turistas frequentadores da mesma, os quais se
assustaram com  as árvores  que vieram à tona com a estiagem, e
ficaram preocupados com os acidentes que estes galhos podem causar,
conforme fatos já ocorridos com embarcações e banhistas.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado   Sua Excelência o Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré-SP.  Dr Paulo Dias Novaes Filho, no sentido
de informar por meio da secretaria competente, se o abastecimento de
água do bairro Ponta dos Cambarás, hoje executado pelo município,
poderia ser passado para a gestão da SABESP. JUSTIFICATIVA: O
questionamento é feito a partir dos munícipes residentes naquele bairro,
os quais se queixam do atendimento que o município dispensa, conside-
rando o mesmo insuficiente, e sugerem a mudança.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado    Sua Excelência o Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré-SP.  Dr Paulo Dias Novaes Filho, no sentido
de informar por meio da secretaria competente, se há a possibilidade de
adquirir uma geladeira para a sala de medicamentos, no Posto da Rua
Acre, sala 24, para deixar naquela sala. JUSTIFICATIVA: O questionamento
foi feito a partir dos funcionários da sala de medicamentos, que depen-
dem  de  outros departamentos para o armazenamento dos mesmos, os
quais  ficando naquela sala, facilitaria o trabalho.

Benedito Braz Ferreira
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado  ao Exmo. Sr. PAULO DIAS NOVAES
FILHO DD. Prefeito da Estância Turística de Avaré, para que por meio do
setor competente encaminhe a esta Casa de Leis relatório de gastos
efetuados em manutenção no "Camping Municipal" no exercício de 2014.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado  ao Exmo. Sr. PAULO DIAS NOVAES
FILHO DD. Prefeito da Estância Turística de Avaré, para que por meio do
setor competente encaminhe a esta Casa de Leis o número de afasta-
mentos médicos ocorridos no setor da Educação no exercício de 2014, em
conjunto a este relatório encaminhar estudo realizado para determinar as
causas que provocam tais afastamentos e as medidas que estão sendo
adotadas para diminuir estas causas.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado  ao Exmo. Sr. PAULO DIAS NOVAES
FILHO DD. Prefeito da Estância Turística de Avaré, para que por meio do
setor competente informe a esta Casa de Leis qual o prazo previsto para
término das obras do calçadão do Costa Azul.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado  ao Exmo. Sr. PAULO DIAS NOVAES
FILHO DD. Prefeito da Estância Turística de Avaré, para que por meio do
setor competente encaminhe a esta Casa de Leis relatório contento a taxa
de ocupação do "Parque Fernando Cruz Pimentel", sua arrecadação e
suas despesas.

Carlos Alberto Estati
-Seja oficiado à Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo por meio
do Instituto Florestal, para que mande verificar e solucionar  proliferação de
vegetação que esta acontecendo no Lago do Horto Florestal de nossa cida-
de, visando a preservação e conservação desse patrimônio natural.
-Oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré,
Paulo Dias Novaes Filho, para que por meio de Secretaria Municipal do Meio
Ambiente mande retirar do recinto do Horto Florestal de nossa cidade, pneus
e materiais recicláveis oriundos da limpeza efetuada no Córrego do Cortume.
-Oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré,
Paulo Dias Novaes Filho, para que por meio de Secretaria Municipal do
Meio Ambiente informe a esta Casa de Leis da possibilidade de estar
realizando limpeza em toda a extensão do Córrego do Cortume, visando
impedir o seu assoreamento que está sendo afetado pelo acúmulo de lixo
e outros materiais depositados em toda a sua extensão.

Denilson Rocha Ziroldo
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja  oficiado a CPFL- Companhia Luz e Força Santa
Cruz,  para que providencie em caráter de urgência a instalação de "braços
de luz" nos postes localizados na rua Mato Grosso, próximo à escola
Clarindo Macedo. Justifica-se tal propositura, a pedido de moradores que
relatam que a falta de iluminação adequada gera insegurança aos munícipes
que transitam pelo local. Fotos anexas.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja  oficiado a DRADS para que nos informe:
1) Houve o fornecimento de mobiliário para as residências da Vila Dignida-

de e como se deu a distribuição?
2) Quais foram as excursões realizadas no primeiro semestre de 2014?
3) Qual o valor disponível para as atividades?
4) Qual o valor do repasse mensal?
5) Qual a contrapartida do Município?
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja  oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Munici-
pal, Paulo Dias Novaes Filho, para que informe a esta Casa de Leis a
respeito dos repasses do FUNDEB "Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação Básica", respondendo o questionamento abaixo:
1- Quais são os valores do repasse do FUNDEB para o município de
Avaré nos anos de 2012, 2013 e 2014. Envie planilhas com dados das
transferências mensais e anuais.
2- Justifique a queda deste repasse para o ano de 2014, conforme anun-
ciado em recente coletiva de imprensa e também da líder do Governo em
recente pronunciamento em sessão ordinária.
3- Quais foram os projetos desenvolvidos esse ano para o aumento dos
recursos do Fundeb?
4- O aumento do valor do Fundeb está direcionado apenas para o paga-
mento dos professores, ou teve investimento em outras áreas?
5- Caso afirmativo, quais áreas?
JUSTIFICATIVA: São destinatários dos recursos do Fundo os estados, Distri-
to Federal e municípios que oferecem atendimento na educação básica. Na
distribuição desses recursos, são consideradas as matrículas nas escolas
públicas e conveniadas, apuradas no último Censo Escolar realizado pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep/MEC).

Edson Flávio Theodoro da Silva
-Oficiado a Secretária do Meio Ambiente por meio do setor competente,
Reiterando o Requerimento de numero 1411/2014 que faça vistoria e tome
as devidas providencias em relação ao despejos de quintais dos imóveis
próximos a área baldia da Rua Jânio Quadros.-Oficiado a Empresa Rápido
Luxo Campinas, qual a previsão para implantação de uma linha de circular
para servir os moradores do Conjunto Habitacional Mario Emilio Banwartt.
-Oficiado ao Excelentíssimo Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito
Municipal, que juntamente com a Secretária da Saúde estude a possibilida-
de de fornecer em forma de passe ou carteirinha, transporte para as
gestantes que frequentam o Centro de Atenção Integral a Saúde da Mulher
de Avaré (CAISMA). Justificativa: Muitas gestantes quando chegam aos
últimos meses não tem condições físicas para continuar o acompanha-
mento médico por morarem longe do centro de atendimento.

Eduardo David Cortez
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais,  que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
Paulo Dias Novaes Filho e ao Comutran, para que forneça a esta Casa de
Leis os seguintes informes: Existem ações programadas visando discipli-
nar estacionamento desordenado de motocicletas, na Rua Minas Gerais no
trecho compreendido entre as ruas Acre e Nove de Julho? Requer ainda,
por meio do setor competente, que tome providências urgentes em relação
a isso, conforme proposituras já solicitadas como o requerimento 1096/
2014,cf. fotos em anexas. Justificativa: Tal propositura visa atender uma
solicitação da comunidade, a qual vem reclamando e cobrando.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais,  que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Munici-
pal Paulo Dias Novaes Filho, para que informe a esta Casa de Leis no
sentido de responder aos seguintes quesitos: Por que ainda não houve
realização da construção de um Parque Municipal em nossa Cidade?Por
que ainda não há Parques Ecológicos, Bosques Municipais, Jardins Botâ-
nicos e Pomares Públicos em nossa cidade? Por que a cidade de Avaré
ainda carece de áreas de lazer? Quando haverá Tais implantações? Re-
quer ainda, por meio do setor competente, que tome providências urgen-
tes em relação à situação acima mencionada, conforme proposituras já
solicitadas como: indicação 0687/2014, indicação 0486/2014, indicação
1249/2014 e requerimento 1414/2014 e à resposta do ofício 1041/2014.
Justificativa: Tal propositura visa proporcionar áreas de lazer à comunida-
de. Pois a cidade de Avaré é uma Estância Turística carente em opções.
Não devemos nos delimitar em sermos somente uma Estância Turística
de Direito, mas sim de fato. Mas para isso é necessário uma vontade,
principalmente política para que juntos consigamos tomar atitudes
transformadoras e acima de tudo realizadoras. Pois é bom lembrar que
''As cidades precisam estar acima de suas dificuldades.''
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais,  que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Munici-
pal Paulo Dias Novaes Filho, para que informe a esta Casa de Leis o
motivo pelo qual as obras do Posto de Saúde do Bairro Ipiranga, encon-
tram-se paralisadas? Requer ainda, por meio do setor competente, que
tome providências urgentes em relação à situação mencionada. Justifica-
tiva: Tal propositura visa atender uma solicitação daquela comunidade, a
qual tanto vem reclamando e cobrando.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalida-
des regimentais,  que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal Paulo Dias Novaes Filho, para que informe a esta Casa de
Leis o motivo pelo qual o Lago Berta Bannwart, encontra-se tão aban-
donado? Requer ainda, por meio do setor competente, que tome provi-
dências urgentes em relação à situação acima mencionada. Justifica-
tiva: Moradores da Brabância, disseram ter notado, nas últimas sema-
nas, uma parte proliferação de algas no Lago Berta Bannwart . Um
deles disse à Comarca que, da maneira como as plantas estão se
espalhando, logo a maior parte do lago estará coberta, comprometendo
o visual do espelho d´água. Segundo a reportagem Jornal à Comarca
apurou, as algas se reproduzem devido ao forte calor combinado à
presença de material orgânico e baixa oxigenação - o que pode compro-
var a presença de esgoto doméstico lançado no lago. Próximo do local,
existe uma estação de bombeamento de esgoto da Sabesp, que já
sofreu vários vazamentos, chegando inclusive a resultar na interdição
de torneio de pesca no local.

AVARÉ, 29 DE NOVEMBRO DE 2014SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 6964



-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais,  que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Munici-
pal Paulo Dias Novaes Filho e a Agência Nacional de Petróleo, para que
informem a esta Casa de Leis o motivo pela qual a Gasolina na cidade de
Avaré está sendo a segunda mais cara do Estado de São Paulo? Requer
ainda, por meio do setores e orgãos competentes, que tomem providenci-
as urgentes em relação a isso. Justificativa: Segundo o Jornal à Comarca,
um levantamento feito pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) aponta
que Avaré tem a segunda gasolina mais cara do Estado. Segundo o
levantamento, o preço médio da gasolina na cidade é da importância R$
3,12. Em alguns postos, a gasolina comum chega a custar até R$ 3,19 e
a aditivada o importe de R$ 3,25. Segundo um aposentado em entrevista
à reportagem  diz não concordar com os preços. " Eu acho um absurdo, o
salário de aposentado é baixo  e o preço da gasolina é um absurdo. Tão
caro desse jeito em Avaré, '' reclamou em entrevista ao G1. Ainda de
acordo com a ANP, o preço  médio  do etanol no município  está em R$
2,08. Como o rendimento do biocombustível  é de 30% menor do que o da
gasolina, atualmente vale a pena abastecer com etanol, já que alguns
locais o valor em relação á gasolina está 30% mais barato. Para um
empresário de venda de varejo de combustível, proprietário  de um posto,
em entrevista à reportagem, a alta considerável no preço da gasolina tem
uma justificativa : "Os funcionários são um  diferencial muito grande. Eles
custam muito caro, fica em torno de R$ 3 mil cada um. Além disso
vendemos o nosso produto 65% em cartão de crédito, e a administradora
de cartão cobra 3%. "alega. A ANP afirma ainda que a cidade com a
gasolina mais cara do Estado é Jales, onde o valor médio da gasolina é de
R$ 3,14( com informação do GI).

Júlio César Theodoro
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado  ao Secretário de Obras, Senhor Paulo
Henrique Ciccone, para que inicie um plano de revitalização nos principais
pontos de comércio e uso de drogas no município afim de atender reco-
mendações da Secretária Nacional Antidrogas e um pedido do Conselho
Municipal de Políticas sobre Drogas de Avaré,  para que seja inibido a
venda do crack que é uma doença epidemiológica que precisa ser tratado
com respeito e competência, onde nossos filhos estão diretamente ex-
postos a esse malefício social. JUSTIFICATIVA - Para que possamos
compor um programa sério de enfrentamento as drogas, precisamos
começar a agir com recomendações dos órgãos responsáveis envolven-
do assim as Secretárias Municipais da Saúde e Social, o Conselho Muni-
cipal, o SENAD e o CONED. Requeiro mais que, se o secretário estiver
dúvidas na operacionalização dos pontos críticos da cidade, que convo-
que o COMAD para mais esclarecimentos.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado  ao Secretário da Indústria, Comércio,
Ciência e Tecnologia, Senhor Aparecido Fernandes Junior, que nos envie
em forma de relatório, informações relativas a metodologia que será
aplicada na implantação da incubadora de empresa. JUSTIFICATIVA -
Poderemos pedir para nossos grandes parceiros SEBRAE e FIESP, como
adquirir e angariar conhecimento e ferramentas para fundar em nosso
município a tão esperada Incubadora de Empresas, no qual é uma solução
para aberturas de novos negócios.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado  ao Prefeito da Estância Turística de Avaré,
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, e o Setor Competente, para que providen-
cie a manutenção nos pararraios principalmente nas escolas municipais,
entre outros prédios públicos, afim de adequar-se as normas brasileiras de
instalações elétricas, prevenindo acidentes e até mortes na incidência da
quedas de raios, protegendo nossos munícipes e nossas crianças. JUSTI-
FICATIVA - Não podemos negligenciar um fenômeno que é real e muito
perigoso, o Brasil é o país campeão em incidência de raios e mata centenas
de pessoas por ano, precisamos nos prevenir aproveitando que a tempora-
da de tempestades ainda não chegou. Conforme denúncias que chegaram
a esse vereador, os pararraios dos prédios públicos além de estarem
precários em algumas escolas teriam sido furtados, por isso pedimos a
fiscalização em todos os pararraios do município.

Roberto Araujo
-Considerando que a resposta enviada pela C.E.I. "Dona Bidunga", atra-
vés do ofício nº 87/2014 (cópia em anexo) foi insatisfatória e não
corresponde aos questionamentos formulados no requerimento nº 1.728/
2014, aprovado por unanimidade por essa Colenda Casa de Leis em 10/
11/2014, cuja cópia segue em anexo, REQUEIRO à Mesa, após ouvida a
Casa e dispensadas as formalidades regimentais, seja reiterado o inteiro
teor do requerimento nº 1.728/2014, oficiando ao Prefeito Municipal, Se-
nhor Paulo Dias Novaes Filho e a Ilustríssima Secretária Municipal da
Educação, Senhora Lucia Helena Léllis Dias, a fim de que informem a
esta Casa de Leis, no prazo regimental de 15 dias, os questionamentos
dos pais e responsáveis pelas crianças atendidas no Centro de Educação
Infantil "Dona Bidunga", conforme segue abaixo:
1.-) Qual a diferença entre creche (antigamente assim denominada) e CEI
- Centro de Educação Infantil ?
2.-) Qual a quantidade de funcionários designados para trabalhar na CEI
"Dona Bidunga" e se esta quantidade está de acordo com o que rege a
nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ?
3.-) Encaminhar os nomes e os cargos dos servidores designados para
trabalhar na CEI "Dona Bidunga", acompanhado do respectivo ato de
designação, a fim de comprovar a veracidade da resposta.
4.-) Por que não há professores e sim auxiliares de educação infantil na
CEI "Dona Bidunga"?
5.-) Por que os auxiliares de educação infantil exercem outras funções,
tais como faxineiro e professor na CEI "Dona Bidunga"?
6.-) Por que não tem funcionários para substituir os servidores da CEI
"Dona Bidunga" quando os mesmos faltam, estão de férias ou licença
saúde ?  Cadê o planejamento ?
7.-) Como são feitas as divisões das crianças por sala na CEI "Dona Bidunga"?

8.-) Quem é o responsável por cada sala na CEI "Dona Bidunga"?
9.-) Cada sala dispõe de um professor e de um auxiliar de educação
infantil na CEI "Dona Bidunga"?
10.-) Quais os nomes de cada professor e de cada auxiliar de educação
infantil por sala na CEI "Dona Bidunga"?
11.-) Por que a CEI "Dona Bidunga" não dispõe de "parque" destinado para
as crianças de berçário II e maternal II, fazendo com que essas crianças se
adaptem em brinquedos instalados na própria sala, obrigando-as a conviver
somente naquele espaço, privando-as de interagirem com a natureza ?
12.-) Por que na CEI "Dona Bidunga" faltam produtos de higiene, como luvas
e lenços umedecidos que são utilizados na higienização das crianças ?
13.-) Por que a CEI "Dona Bidunga" não possui um Diretor e/ou uma
Diretora para zelar, cuidar e principalmente fazer valer a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional ?
14.-) Por que a Coordenadora da CEI "Dona Bidunga" sempre se exalta
(elevando o tom de voz), maltratando e faltando com educação para com
os pais e responsáveis quando os mesmos buscam pelos direitos de suas
crianças ali assistidas ?
15.-) Por que a Secretária da Educação, Senhora Lucia Helena Léllis Dias,
ao ser questionada via fone, por uma Mãe, cuja sua criança está assistida
na CEI "Dona Bidunga", disse para essa Mãe que esses problemas (já
relatados nos itens anteriores) não eram para ser repassados pelos funci-
onários aos pais e responsáveis das crianças, limitando-se apenas a dizer
que iria verificar o que estava acontecendo ?
16.-) Depois de tantos anos a frente da pasta da educação, a Senhora
Secretária ainda não estava sabendo dos problemas apontados pelos pais
e responsáveis das crianças assistidas na CEI "Dona Bidunga" quando
disse que ainda iria verificar o que estava acontecendo ?
17.-) Se sabia, por que ainda não tomou providências ?
JUSTIFICATIVA:- Conforme cópia da carta emanada do próprio punho de
uma Mãe que retratou o que as outras Mães estão vivenciando com
relação ao tratamento oferecido às suas crianças junto a CEI - Centro de
Educação Infantil "Dona Bidunga". Cumpre consignar que estamos falan-
do da Secretaria Municipal de Educação, que possui a maior destinação de
recursos financeiros, ou seja, é algo inaceitável e que precisa ser repara-
do urgentemente.
-Oficie-se à CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz, para que providen-
cie em caráter de urgência os reparos necessários no poste instalado na
Rua Roberto Keller, defronte ao número 55, no Bairro: "Vila Operária",
devido o respectivo poste estar apresentando inclinação acentuada, poden-
do vir a cair e causar prejuízos irreparáveis, conforme fotos em anexo.
-Oficie-se a CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz (uma empresa do
grupo CPFL Energia), para que providencie em caráter de urgência as
trocas de lâmpadas queimadas, instaladas em 5 (cinco) postes contínuos,
localizados na Rua Oswaldo Brito Benedetti, no trecho compreendido entre
a Rua Paulo Paschoal, Rua Júlio Landi, Rua Manoel Vieira da Cunha e Rua
Antonio de Agostini. JUSTIFICATIVA:- os moradores da redondeza acima
declinada procuraram este Vereador, porque estão indignados com o tra-
tamento dispensado pela CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz aos
mesmos, uma vez, que referidos moradores já possuem 3 (três) protoco-
los de solicitações de trocas de lâmpadas queimadas, entretanto, passa-
dos mais de meses, nada foi feito pela CPFL - Companhia Luz e Força
Santa Cruz. Importante consignar que o local é muito utilizado por trabalha-
dores que retornam à noite do serviço e, principalmente, pelos jovens
estudantes, que no final da noite são obrigados a atravessar aquele trecho
sem iluminação alguma, colocando em riscos suas vidas.
-Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor JOSE ANTONIO GUIDOTTI
-Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor JOAQUIM PEREIRA

Rosângela Paulucci P . Pereira
-Oficiado ao Exmo. Sr. Paulo Dias Novaes Filho, DD. Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que esclareça se existe
a possibilidade de se firmar convênios com empresas que prestam
serviços para a municipalidade, estabelecendo percentual para
contratação de jovens que aqui residem. Segundo dados da Pnad
(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE), 6,7 mi-
lhões de pessoas estavam à procura de emprego em 2013. A taxa
de desocupação em relação a 2012 cresceu principalmente no grupo
de 18 a 24 anos, que alcançou índice de desemprego de 13,7%. A
principal causa de desemprego juvenil é a falta de experiência pro-
fissional, exigida no ato da contratação. Destarte, iniciativa do go-
verno municipal no estudo e implantação dessa medida, certamente
beneficiaria nossos jovens.
-Oficiado ao Exmo. Sr. Paulo Dias Novaes Filho, DD. Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, considerando-se que estamos entrando
em uma época do ano em que são frequentes as fortes pancadas de
chuvas e, quando não ocorre um escoamento a atua de maneira adequada
nas galerias pluviais, uma série de problemas aparecem em vários pontos
do Município, sejam eles devido a falta de manutenção ou limpeza das
redes. Vários incidentes são relatados, tais como alagamentos, desmoro-
namento de vias e outros transtornos diversos causados. À Vista do
exposto, é o presente para indagar:
1. No período de estiagem deste ano foram realizadas manutenções
preventivas, como limpeza e desobstrução das galerias?
2. Quais ações estão previstas, por parte do Executivo, para sanar estes
problema? Pedimos para detalhar as ações.

INDICAÇÕES
Bruna Maria Costa Silvestre - Presidente

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por
meio do Setor Competente, providencie com urgência a retirada
dos entulhos oriundos das demolições das casas do Recanto da
Biquinha.

Marcelo José Ortega - Vice-Presidente
-Para que através do setor competente  providencie colocação de banco
e cobertura no ponto de ônibus localizado na Rua Dr. Félix Fagundes, em
frente do N° 1020.
-Para que através do setor competente proceda capinação e limpeza em
toda a extensão   da rua José Vicentini. O local encontra-se com mato alto,
proporcionando a procriação de animais peçonhentos  colocando em risco
a saúde dos moradores ao seu arredor. Sugestão de moradores.

Francisco Barreto de Monte Neto - 2º Secretário
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que seja disponibilizado
por meio da secretaria competente, mais uma ambulância para atender a
população dentro da cidade.  JUSTIFICATIVA: O presente pedido foi
apresentado por munícipes que encontram dificuldades quando necessi-
tam  desse serviço, principalmente idosos.

Benedito Braz Ferreira
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio do setor
competente verifique a possibilidade de realizar limpeza de terreno locali-
zado na Rua Professor João Padilha Queiroz, no bairro Bonsucesso.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Paulo
Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio do setor competen-
te verifique a possibilidade de realizar manutenção e conserto nas Ruas Maria
Rocha Grassi e Antônio Batista Prestes, ambas no bairro Avaré I.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio do setor
competente verifique a possibilidade de realizar manutenção e conserto
na Rua dos Pinheiros, no bairro Colina Verde.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio do setor
competente verifique a possibilidade de realizar limpeza em terreno loca-
lizado na Rua Palmital, altura do nº. 750, no bairro Alto da Boa Vista.
Justificativa: Moradores desta localidade têm reclamado das condições
de abandono destes terrenos e que estão ateando fogo no mato e restos
de madeiras ali depositados.

Carlos Alberto Estati
-Para que por meio de Secretaria Municipal Competente, providencie ope-
ração tapa buracos na rua Júlio Figueiredo esquina com a rua José Alarcão,
no Bairro Ipiranga.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que  por meio de
Secretaria Municipal Competente, estude a possibilidade de estar instalan-
do nas imediações da Academia Equilíbrio  localizada na Avenida
Flamboyant, defensas metálicas/guar-rails na lateral do Ribeirão do
Lageado, visando a absorção e a desaceleração de veículos por ocasião
de impactos. JUSTIFICATIVA: Tal medida visaria impedir acidentes com
veículos como o ocorrido e noticiado pela mídia recentemente.

Denilson Rocha Ziroldo
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que, por meio do setor
competente, providencie em caráter de urgência a limpeza da área verde
localizada na rua Deolindo Pereira. Justifica-se tal propositura a pedido de
moradores, que alegam que o mato alto proporciona o aparecimento de
insetos e animais peçonhentos. Foto anexa.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Paulo
Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que, por meio do setor competen-
te, providencie em caráter de urgência a limpeza do ponto de ônibus localizado
na av. Danúzia Di Santi, próximo ao abrigo Piccolina, tendo em vista que o
mato tomou conta do local, obrigando os munícipes a aguardarem o transpor-
te na rua, o que pode ocasionar graves acidentes. Foto anexa.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Paulo
Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que, por meio do setor competen-
te, providencie em caráter de urgência a limpeza e remoção do entulho
localizado na rua Antonio Prata, ao lado do n°327, no bairro Santa Elizabeth.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que, por meio do setor
competente, providencie em caráter de urgência as seguintes benfeitorias
na rua Brasil Toschi:
1) Implantação de placa de advertência de "Rua sem saída";
2) Limpeza do mato alto no final da rua;
3) Recuperação do leito carroçável. Fotos anexas.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que, por meio do setor
competente,  seja notificado o proprietário do imóvel localizado na av.
Profª Danúzia Di Santi, em frente ao n°901, para que providencie a
limpeza do mato do passeio público, tendo em vista que o mato tomou
conta de toda calçada, obrigando os pedestres a transitarem pela via, que
é muito movimentada por se tratar de uma avenida, podendo ocasionar
acidentes graves. Fotos anexas.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Paulo
Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que, por meio do setor competen-
te, sejam notificados os proprietários dos lotes localizados na rua João de
Barro, no bairro Recanto dos Bem te Vis, para que mantenham seus terrenos
limpos, murados e com construção de passeio público. Fotos anexas.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Paulo
Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que, por meio do setor competen-
te,  providencie em caráter de urgência a limpeza da praça Dois Irmãos.
Justifica-se tal propositura a pedido de moradores que alegam que o mato alto
proporciona o aparecimento de insetos e animais peçonhentos. Foto anexa.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Paulo
Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que, por meio do setor competente,
providencie em caráter de urgência a pavimentação asfáltica da rua Mato Grosso
no trecho entre a rua Profª Zaíra Trench e rua  Saul Bertolacini. Fotos anexas.
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Edson Flávio Theodoro da Silva
-Que por meio do setor competente, providencie os reparos necessários
na Rua Acre próximo ao numero 2212.
-Que por meio do setor competente, providencie com urgência os reparos
necessários na pista de rolamento da Rua Acre próximo ao numero 1863.
-Que por meio do setor competente, providencie os reparos necessários
na pista de rolamento da Rua Abilio Garcia confluência com as Ruas Pépe
Filho e Padre Mauricio localizada no Bairro Alto.
-Que por meio do setor competente, notifique o responsável pela via de
passeio localizada na Rua Lineu Prestes, para que o mesmo cumpra a Lei
nº332, de 15 de agosto de 1995, que determina a seguinte redação (Dispõe
sobre construção, reconstrução e conservação de muros e passeios e
capinação de terreno, e dá outras providências). Justificativa: Pela falta
de uma via de passeio, o pedestre é obrigado a transitar pela pista de
rolamento e por se tratar de uma via com grande fluxo de veículos, essa
alternativa pode ocasionar graves acidentes tanto para o pedestre quanto
aos motoristas.
-Que por meio do setor competente, providencie os reparos necessários na
pista de rolamento da Rua Maranhão confluência com a Rua Nove de Julho.

Eduardo David Cortez
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Pau-
lo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do setor competente,
para que seja colocado um poste com três luzes fluorescentes no triângulo
do trecho compreendido entre as ruas Santos Dumont e Avenida América,
defronte ao Ponto de Ônibus. Justificativa: Tal propositura visa atender
uma solicitação da comunidade, pois a medida visa trazer mais segurança
noturna aos transeuntes que por ali passam , principalmente as mulheres
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do setor competen-
te, que providencie em caráter de urgência os reparos na pavimentação
asfáltica, localizada na Rua Júlio Landi, defronte ao nº 36. Justificativa:
Tal propositura visa atender uma solicitação da comunidade, a qual tanto
vem reclamando e cobrando.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do setor competen-
te, para que providencie em caráter de urgência melhoras nas sinalizações
e viárias e implantações de redutores de velocidade , localizado no cruza-
mento da Avenida Santos Dumont  e Osvaldo Brito Benedeti. Justificati-
va: Tal propositura visa atender uma solicitação da comunidade, a qual
vem reclamando e cobrando.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do setor competen-
te, para que providencie em caráter de urgência a troca de lâmpadas e
melhoras na  iluminação pública na Rua Mardel Prata, defronte ao Lote nº
11, localizado no Bairro Ponta dos Cambaras. Justificativa: Tal propositura
visa atender uma solicitação daquela comunidade, a qual tanto vem
reclamando e cobrando.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do setor competen-
te, que providencie em caráter de urgência há realização da pavimentação
asfáltica e a construção de um trevo de acesso para a entrada no Bairro
Ponta dos Cambarás. Justificativa: Tal propositura visa atender uma
solicitação da comunidade, a qual tanto vem reclamando e cobrando.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Pau-
lo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do setor competente da
Secretaria Municipal de Esportes, para  aproveitar a valiosa contribuição de
vários professores de Educação física aposentados, como o Professor
Pereira e muitos outros que marcaram história no esporte de nossa cidade.
Justificativa: Tal propositura favorecer  ao esporte avareense, principal-
mente no sentido de revelar novos talentos como já houve no passado.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Paulo
Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do setor competente, para
que seja realizada a devida pavimentação asfáltica localizada na Rua Antonieta
Dell` Parize, referindo-se ao trecho compreendido entre as Ruas João Caeta-
no Smith e à Àrea Verde. Justificativa: Tal propositura visa atender uma
solicitação da comunidade, a qual tanto vem reclamando e cobrando.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Pau-
lo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do setor competente,
para que seja realizada operação represa limpa. Justificativa: Tal propositura
visa há disponibilização de um veículo da Prefeitura Municipal, no sentido
da retirada de entulhos e galhadas em todos os  bairros localizados na
Represa de Jurumirim, referindo-se principalmente  ao seu entorno.

Júlio César Theodoro
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do setor competen-
te, para que envia a essa Casa de Leis o cronograma do plano de obras no
bairro Costa Azul.  JUSTIFICATIVA - É imprescindível que acompanha-
mos o desfecho para a conclusão das obras, sendo que a temporada de
turismo estará em alta.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do setor competen-
te, para que estude a implantação de 1 (Uma) linha de transporte público
que trafegue no Bairro Terras de São José. JUSTIFICATIVA - O objetivo é
levar mobilidade urbana adequando-nos as necessidades básicas dos
moradores locais na garantia do direito de ir e vir.

Rosângela Paulucci P . Pereira
-Por meio do setor competente, para que instale sinalizadores sonoros em
travessias de maior movimentação de pessoas, em toda a cidade. O
objetivo de tal propositura é atender a solicitação de pessoas com deficiên-
cia visual, que alegam a dificuldade da travessia segura em alguns pontos
de elevada movimentação, por justamente a falta de sinalizadores sonoros.
-Por meio do setor competente, para que realize estudos, a fim de provi-
denciar o rebaixamento de guias de calçadas em frente aos pontos de
parada de ônibus localizados no município. O rebaixamento das guias nos

pontos de parada é recomendação expressa do "Guia Prático de Constru-
ção de Calçadas", da Associação do Cimento, bem como orientação dos
Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura de diversas Unidades
da Federação. Isto, pois tal medida aperfeiçoa os mecanismos para a
acessibilidade dos usuários do transporte público, que inúmeras vezes
enfrentam dificuldades de acesso tanto ao entrar e sair do transporte,
como ao descer e subir ao calçamento. Cabe ressaltar que a referida
medida beneficia também o usuário com mobilidade reduzida, quer sejam
cadeirantes, pessoas idosas, grávidas, pós-operadas, obesas, com carri-
nho de bebê ou com deficiência temporária ou permanente.
-Por meio do setor competente, laboriosos estudos objetivando com vistas
a instituir campanha de incentivo ao estágio para estudantes de cursos
técnicos e de ensino superior em nosso município. Ressaltamos que o
estágio é de extrema importância para a vida profissional do estudante, é a
grande chance dele fazer a sua estreia profissional e mostrar as suas
verdadeiras competências. É por meio dele que o estudante, que já enfrenta
dificuldades ímpares para alcançar o primeiro emprego, tem a oportunidade
de aprender sobre a rotina de sua futura profissão, utilizar os conhecimen-
tos acadêmicos adquiridos em sala de aula, conhecer as reais necessida-
des do mercado de trabalho e dar os primeiros passos para o seu desenvol-
vimento profissional. O estágio será, também, uma excelente oportunidade
para o estudante revelar a sua vocação e testar suas habilidades no dia-a-
dia. Com isso, estará estimulando a sua capacidade empreendedora e a
formação de sua identidade cidadã, moldando seu comportamento ético-
profissional. Ocorre que, muitas empresas evitam a contratação de estagi-
ários, impedindo a formação e evolução de novos profissionais. Daí a
necessidade da realização de uma campanha de incentivo.
-Por meio do setor competente, para que realize estudos com vistas a
instituir Campanha de Prevenção à Exposição Solar Infantil no município.
É cediço que a exposição solar inadequada na infância constitui o semear
da doença da pele na vida adulta e na terceira idade, com alterações
estéticas relacionadas ao envelhecimento precoce e efeitos mais graves
como os cânceres de pele. Cerca de 80% da exposição solar de toda
nossa vida, ocorre nos primeiros 18 anos. Os efeitos nocivos das radia-
ções vão se acumulando durante esses anos, razão por que é recomendá-
vel sempre a utilização de filtros solares, desde a infância. É muito
importante um aconselhamento com dermatologistas, para que este iden-
tifique o melhor produto e tratamento para cada tipo de pele das crianças.
A presente campanha tem por finalidade alertar para a necessidade de
prevenir as doenças, em face da exposição ao sol, com a utilização de
protetores solares, utilização de óculos de sol, chapéus ou bonés, além de
roupas com mangas longas e tecidos leves para os bebês. Diante do
exposto e visando à prevenção de doenças e maléficos na vida adulta,
solicitamos o atendimento desta indicação.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA, na qualidade de prego-
eiro da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré,
nomeado por meio do Ato da Mesa nº 32/2014, usando das atri-
buições que lhe são conferidas por lei, vem pelo presente, ADJU-
DICAR o objeto do Pregão Presencial 15/2014 - Processo 31/2014
para a empresa: INFORMÓBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓ-
VEIS LTDA, cadastrada no CNPJ sob nº 00.630.985/0001-39, com
endereço na Rua Pedro Gusso, nº 943, Bairro Capão Raso,
Curitiba- PR, objetivando a aquisição de 336 poltronas instaladas
para o Plenário da nova Câmara de Vereadores da Estância Turís-
tica de Avaré, conforme especificações contidas no anexo II do
instrumento convocatório, no valor global de R$ 318.192,00 (tre-
zentos e dezoito mil cento e noventa e dois reais).
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 24
de novembro de 2014.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE, Vereadora Presidente da
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei, e em conformida-
de com o Termo de Adjudicação datado de 24 de novembro de
2014, vem acolher o objeto da licitação de que trata o Pregão
Presencial 15/2014 - Processo 31/2014, HOMOLOGANDO para
a empresa: INFORMÓBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
LTDA, cadastrada no CNPJ sob nº 00.630.985/0001-39, com
endereço na Rua Pedro Gusso, nº 943, Bairro Capão Raso,
Curitiba- PR, objetivando a aquisição de 336 poltronas instala-
das para o Plenário da nova Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré, conforme especificações contidas no anexo
II do instrumento convocatório, no valor global de R$ 318.192,00
(trezentos e dezoito mil cento e noventa e dois reais).
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 24
de novembro de 2014.

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 26/2014
CONTRATANTE: Câmara de Vereadores da Estância Turística
de Avaré
CONTRATADO: INFORMÓBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓ-
VEIS LTDA
OBJETO: Aquisição de 336 poltronas instaladas para o Plenário
da nova sede da Câmara de Vereadores da Estância Turística
de Avaré, conforme especificações contidas no anexo II do
instrumento convocatório.
   VALOR GLOBAL: R$ 318.192,00 (trezentos e dezoito mil cen-
to e noventa e dois reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 dias.
DATA DA ASSINATURA: 26 de novembro de 2014
REFERENTE: Processo nº 31/2014 - Pregão Presencial nº 15/2014

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente da Câmara

DECRETO LEGISLATIVO N º 302/2014
 (Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Avareense ao

Doutor Nilson Calamita Filho e dá outras providências).

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI DECRETA:
Artigo 1º - Fica concedido o Título de "CIDADÃO AVAREENSE"
ao Doutor Nilson Calamita Filho, pelos relevantes serviços pres-
tados à comunidade avareense.
Parágrafo Único - A entrega da referida honraria dar-se-á em
Sessão Solene previamente convocada, em comum acordo com
o homenageado.
Artigo 2º - As despesas decorrentes com o presente Decreto
Legislativo correrão por conta da seguinte dotação orçamentá-
ria: 01.122.7005.2258.3.3.90.39-23.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
aos 25 de Novembro de 2014.

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 18/2014
Autoria: Ver. Júlio César Theodoro
Aprovado por unanimidade, em Sessão Ordinária de 24/11/2014

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 24/11/2014, a saber:
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolu-
ção, etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo
www.camaraavare.sp.gov.br através do link "proposituras".
Sugestões para aperfeiçoamento dos procedimentos podem ser
enviadas pelo e-mail: diretoria@camaraavare.sp.gov.br
" Projeto de Lei n º 185/2014
Autoria: Ver. Júlio César Theodoro
Assunto: Fica instituído feriado municipal no dia 20 de novembro
Dia da Consciência Negra
" Projeto de Lei n º 186/2014
Autoria: Ver. Júlio César Theodoro
Assunto: Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de
pararraios, ou sistema de detecção nos prédios públicos, áreas
de eventos e locais de grandes concentrações e outras áreas
que especifica e dá outras providências
" Projeto de Lei Complementar n º 187/2014
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de
Serviços, altera as Leis Complementares nº 50/2005 e o anexo
III da Lei Complementar nº 126/2010 e dá outras providências

BRUNA MARIA COSTA
SILVESTRE

Presidente da Câmara

 MARCELO JOSÉ ORTEGA
Vice-Presidente

ERNESTO FERREIRA DE
ALBUQUERQUE
1º Secretário

FRANCISCO BARRETO DE
MONTE NETO
2º Secretário
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CIRCULAR N º 42/2014 - DG   Avaré, 27 de novembro de 2.014.-

Exmo.(a). Sr. (a)
Vereador (a)
N E S T A
LEMBRETE
Foi CANCELADA  a explanação do Dr . Cássio Souto dos
Santos, representante da empresa GAMP - Grupo de
Apoio à Medicina Preventiva e a Saúde Pública, acerca do
pronto socorro municipal
Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordiná-
ria de 01/12/2014 - Segunda Feira - às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que a Exma. Sra. Pre-
sidente Vereadora Bruna Maria Costa Silvestre  designou  para
a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 01 de Dezembro do
corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a
seguinte matéria:
1. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 17/2014 - Dis-
cussão Única
Autoria: V er. Marcelo José Ortega
Assunto: Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Avareense
ao escritor Sr. GESIEL THEODORO DA SILVA JUNIOR e dá outras
providências
Anexo: Cópias do Projeto de Decreto Legislativo n º 17/2014 e dos
Pareceres do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e
Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
2. PROJETO DE LEI N.º 136/2014 - Discussão Única
Autoria: V er. Edson Flávio Theodoro da Silva
Assunto: Dispõe sobre alteração das redações do Parágrafo
Único do Artigo 1º e do Artigo 2º da Lei nº 1064, de 25 de março
de 2008, alterada pela Lei nº 1071, de 07 de maio de 2008, e dá
outras providências (Feiras e Feirões)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 136/2014 e dos Pareceres
do Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
(c/ emenda) (Vistas: Ver. David)
3. PROJETO DE LEI N.º 163/2014 - Discussão Única
Autoria: V er. Marcelo José Ortega
Assunto: Institui no Município de Avaré o Projeto Praça Susten-
tável e dispõe sobre a obrigatoriedade da urbanização e manu-
tenção de praças e canteiros públicos por parte de contempla-
dos de concessão de áreas publicas.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 163/2014 e dos Pareceres
do Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
(Parecer Contrário)
4. PROJETO DE LEI N.º 168/2014 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza concessão de direito real de uso de bem
imóvel e dá outras providências (COOMAPEIXE e Associação
dos Seis Bairros) (c/ SUBSTITUTIVO)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 168/2014 e dos Pareceres
do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Reda-
ção; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de Servi-
ços, Obras e Adm. Pública (c/ emenda)
5. PROJETO DE LEI N.º 169/2014 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre autorização para que o Poder Executivo
Municipal firme convênio com a Universidade Estadual Paulista
"Júlio de Mesquita Filho" (UNESP) e dá outras providências
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 169/2014 e dos Pareceres
do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Reda-
ção; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor
6. PROJETO DE LEI N.º 176/2014 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Executivo Municipal a doar área de terras para
o INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, e dá outras providências
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 176/2014 e dos Pareceres
do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Reda-
ção; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de Servi-
ços, Obras e Adm. Pública
7. PROJETO DE LEI N.º 179/2014 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Altera a Tabela constante do Artigo 1º da Lei Municipal
nº 1.841, de 14 de outubro de 2.014 e dá outras providências
(crédito R$ 18.400,00)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 179/2014 e dos Pareceres
do Jurídico; e da Comissões de Constituição, Justiça
8. PROJETO DE LEI N.º 181/2014 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre autorização para que o Poder Executivo
Municipal firme convênio com o Centro Estadual de Educação
Tecnológica Paula Souza e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 181/2014 e dos Pareceres
do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Reda-
ção; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor

9. PROCESSO Nº 244/2014 - Discussão Única - Anuência Prévia
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Memorial descritivo e justificativo do parcelamento de
solo e projeto urbanístico do LOTEAMENTO RESIDENCIAL ÁGUA
BRANCA I
Anexo: Cópias do Ofício nº 217/2014-CM, do Sr. Prefeito e dos
Pareceres do Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça
e Redação e Serviços, Obras e Adm. Pública.-
Observação:O Processo integral e os respectivos mapas e
memoriais encontram-se a disposição na Secretaria da Câmara.
10. PROCESSO Nº 245/2014 - Discussão Única - Anuência Prévia
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Memorial descritivo e justificativo do parcelamento de
solo e projeto urbanístico do LOTEAMENTO RESIDENCIAL ÁGUA
BRANCA II
Anexo: Cópias do Ofício nº 218/2014-CM, do Sr. Prefeito e dos
Pareceres do Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça
e Redação e Serviços, Obras e Adm. Pública.-
Observação:O Processo integral e os respectivos mapas e
memoriais encontram-se a disposição na Secretaria da Câmara.
11. PROCESSO Nº 246/2014 - Discussão Única - Anuência Prévia
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Memorial descritivo e justificativo do parcelamento de
solo e projeto urbanístico do LOTEAMENTO RESIDENCIAL ÁGUA
BRANCA III
Anexo: Cópias do Ofício nº 219/2014-CM, do Sr. Prefeito e dos
Pareceres do Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça
e Redação e Serviços, Obras e Adm. Pública.-
Observação:O Processo integral e os respectivos mapas e
memoriais encontram-se a disposição na Secretaria da Câmara.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral Administrativo

LICITAÇÃO

Aviso de Edital
PREGÃO PRESENCIAL  Nº. 111/14 - PROCESSO Nº. 402/14

Objeto: Contratação de ME, EPP ou MEI para prestação de servi-
ços de viagens para departamento do Semades.
Data de Encerramento: 15 de dezembro de 2014 das 13:30 às
14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 15 de dezembro de 2014 às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 - www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 28 de novembro de
2014 - Carolina Aparecida Franco de Freitas - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL  Nº. 115/14 - PROCESSO Nº. 414/14
Objeto: Contratação de ME, EPP ou MEI para Registro de Preços
para eventual aquisição de gêneros alimentícios para departa-
mentos do Semades.
Data de Encerramento: 15 de dezembro de 2014 das 8:30 às
9:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 15 de dezembro de 2014 às 9:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 - www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20 de novembro de
2014 - Carolina Aparecida Franco de Freitas - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL  Nº. 117/14 - PROCESSO Nº. 416/14
Objeto: Contratação de ME, EPP ou MEI para prestação de servi-
ços de monitor disciplinar.
Data de Encerramento: 17 de dezembro de 2014 das 9:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 17 de dezembro de 2014 às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 - www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 28 de novembro de
2014 - Carolina Aparecida Franco de Freitas - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL  Nº. 118/14 - PROCESSO Nº. 418/14
Objeto: Contratação de ME, EPP ou MEI para aquisição de kit de
beleza e higiene pessoal para departamento do Semades.
Data de Encerramento: 16 de dezembro de 2014 das 13:30 às
14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 16 de dezembro de 2014 às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 - www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 28 de novembro de
2014 - Carolina Aparecida Franco de Freitas - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 145/14 - PROCESSO Nº. 391/14
COM RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESA
PEQUENO PORTE (EPP) ou MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI).
Objeto: Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletroportáteis e
utensílios de cozinha para diversas secretarias do município.
Recebimento das Propostas: 02 de dezembro de 2014 das 8hs
até 15 de dezembro de 2014 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 15 de dezembro de 2014  das 09:00 às
11:00 horas.
Início da Sessão: 15 de dezembro de 2014  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 229 - www.bll.org.br - Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 28 de novembro de 2014 -
Andreia de Fátima Fragoso - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 156/14 - PROCESSO Nº. 417/14
Objeto: Aquisição de 01 veículo para 05 lugares - Semades.
OC - 801940801942014OC00064 - UGE: 801940
Recebimento das Propostas: 01 de dezembro de 2014
Abertura das Propostas: 11 de dezembro de 2014 às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 - Ramal 233 - www.bec.sp.gov.br - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 24 de novembro de 2014 -
Maria Luíza Pereira Dias - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 157/14 - PROCESSO Nº. 419/14
COM RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESA
PEQUENO PORTE (EPP) ou MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI).
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Equipa-
mentos de Proteção Individual para atender toda a municipalidade.
Recebimento das Propostas: 05 de dezembro de 2014 das 8hs
até 18 de dezembro de 2014 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 18 de dezembro de 2014  das 09:00 às
11:00 horas.
Início da Sessão: 18 de dezembro de 2014  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 229 - www.bll.org.br - Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 28 de novembro de 2014 -
Andreia de Fátima Fragoso - Pregoeira.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 029/14 - PROCESSO Nº. 420/14
Objeto: Execução do término da cobertura da Piscina do C.S.U.
Data de Encerramento: 18 de dezembro de 2014  às 13:30 ho-
ras, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 18 de dezembro de 2014  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 208 - www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 28 de novembro de
2014 - Olga Mitiko Hata - Presidente da CPJL.

DELIBERAÇÃO
Pregão Presencial n° 1 10/14 - Processo n° 396/14

Delibera a Senhora CAROLINA APARECIDA FRANCO DE FREITAS,
Pregoeira Oficial, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA
a rerratificação do edital nos termos a serem conferidos no site:
www.avare.sp.gov.br
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei  8.666/93 c/c Lei
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 12 de dezembro de
2.014, às 14 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 25 de novembro de 2014.

DELIBERAÇÃO
Pregão Eletrônico n° 148/14 - Processo n° 398/14

Conforme o parecer da assessora jurídica, referente ao Pregão
em epígrafe, a Senhora MARIA LUIZA PEREIRA DIAS, Pregoeira
Oficial, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a
rerratificação do edital nos termos a serem conferidos no site:
www.avare.sp.gov.br
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei  8.666/93 c/c Lei
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 11 de dezembro de
2.014, às 9:00 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 27 de novembro de 2014.

DELIBERAÇÃO
Tomada de Preços n° 024/14 - Processo n° 373/14

Referente à Tomada em epígrafe, a Senhora OLGA MITIKO HATA,
Presidente da CPJL, no uso de suas atribuições legais, DETER-
MINA nova data para realização da abertura dos documentos e
propostas.
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei  8.666/93 c/c Lei
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 18 de dezembro de
2.014, às 9:00 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 27 de novembro de
2014.
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ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº. 096/14 - Processo nº. 360/14

Fica adjudicado a Empresa KOCH, BUENO E ALVES DA SILVA
TREINAMENTOS E ASSESSORIA LTDA ME, com valor total de R$
150.958,68 (cento e cinquenta mil novecentos e cinquenta e oito
reais e sessenta e oito centavos), objetivando Registro de Pre-
ços para eventual aquisição de copos descartáveis para toda a
municipalidade - adjudicado em: 17/11/2014.

Pregão Presencial nº. 100/14 - Processo nº. 371/14
Fica adjudicado as Empresas GUIMAP COMERCIAL LTDA EPP (lote
01) com valor total de R$ 49,072,00 (quarenta e nove mil e setenta
e dois reais), INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPE-
ZA MACATUBA LTDA ME (lotes 03 e 04) com valor total de R$
79.670,00 (setenta e nove mil seiscentos e setenta reais) e C.H.
LÁZZARI ME (lote 02) com valor total de R$ 50.002,50 (cinquenta
mil dois reais e cinquenta centavos), objetivando Registro de Pre-
ços para eventual aquisição de material de higienização para
Secretaria de Educação - adjudicado em: 14/11/2014.

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 KOCH, BUENO E ALVES DA SILVA TREI-
NAMENTOS E ASSESSORIA LTDA ME, objetivando Registro de
Preços para eventual aquisição de copos descartáveis para
toda a municipalidade, relativa ao Pregão Presencial nº. 096/14 -
Processo nº. 360/14 - Homologado em: 20/11/2014.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA as Empresas  GUIMAP COMERCIAL LTDA EPP (lote
01), INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
MACATUBA LTDA ME (lotes 03 e 04) e C.H. LÁZZARI ME (lote 02),
objetivando Registro de Preços para eventual aquisição de mate-
rial de higienização para Secretaria de Educação, relativa ao Pre-
gão Presencial nº. 100/14 - Processo nº. 371/14 - Homologado
em: 19/11/2014.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA a Empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPE-
ZA MACATUBA LTDA ME, objetivando aquisição de material de limpe-
za para a Secretaria de Educação, relativa ao Pregão Presencial nº.
101/14 - Processo nº. 372/14 - Homologado em: 19/11/2014.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa VERSATECH COMÉRCIO E MANUTEN-
ÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, objetivando a aquisição de CPAPs
para Secretaria da Saúde, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 056/
14 - Processo nº. 178/14 - Homologado em: 26/11/2014.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA as Empresas MARTE INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO
LTDA EPP (lote 01) e ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME,
objetivando a aquisição de materiais permanentes - armários,
longarinas,telefones, mesas, cadeiras, ventiladores, projetores
para SEMADES, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 096/14 - Pro-
cesso nº. 256/14 - Homologado em: 23/10/2014.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o disposto no
artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as
Empresas CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA -
ME e KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA - EPP , objetivando a aquisição de
válvulas reguladoras e fluxômetros, relativa ao Pregão Eletrônico nº.
135/14 - Processo nº. 351/14 - Homologado em: 14/11/2014.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 163/13 - Processo nº. 503/13, (Contrato 473/13),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa NAIARA VALÉRIO DE OLIVEIRA MORITA - EPP, objetivando
o fornecimento de refeições no sistema self service para o Corpo
de Bombeiros de Avaré, com prorrogação até 22 de fevereiro de
2015 - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

ADITIVO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/14 - Processo nº. 124/14 fica
aditado o valor de R$ 5.612,00 (cinco mil seiscentos e doze
reais), para a empresa ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA
LTDA, o que corresponde a 1,67% (um vírgula sessenta e sete
por cento) do valor total adjudicado no processo licitatório em
questão, objetivando o fornecimento de gêneros alimentícios
para a Merenda Escolar - Assinatura do Termo Aditivo em: 19 de
novembro de 2014.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/14 - Processo nº. 276/14 fica
aditado o valor de R$ 2.930,00 (dois mil novecentos e trinta
reais), para a empresa LSR MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI
EPP, o que corresponde a 24,14% (vinte e quatro vírgula catorze
por cento) do valor total adjudicado no processo licitatório em
questão, objetivando a aquisição de móveis para Semades -
Assinatura do Termo Aditivo em: 20 de novembro de 2014.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 102/14 - Processo nº. 379/14, objetivando prestação de ser-
viço para realização de exames de ultrassom cervical para paci-
entes, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/
93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal- Revogada em:
19/11/14 - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 143/14 - Processo nº. 388/14, objetivando aquisição de
01 veículo para 5 lugares para os CRAS I, II e III, conforme
preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula
473 do Supremo Tribunal Federal- Revogada em: 24/11/14 - Pau-
lo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO DE CONCORRÊNCIA
PÚBLICA

Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergênci-
as quanto ao Contrato nº 372/14 da Concorrência Pública nº
009/14 - Processo nº 338/14, motivo pelo qual os atos pratica-
dos por este setor e assinados pelo Senhor Prefeito Municipal
deverão ser rerratificados.
ONDE SE LIA:
...dotação orçamentária:
07.01.15.4.4.90.51.00.10.302.1013.1138.1748 - Recurso Estadual.
AGORA SE LEIA:
...dotação orçamentária:
07.01.15.4.4.90.51.00.10.302.1013.1138.1748 - Recurso Federal.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 096/14 - Processo nº. 360/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: KOCH, BUENO E ALVES DA SILVA TREINAMENTOS
E ASSESSORIA LTDA ME.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de copos
descartáveis para toda a municipalidade.
Valor Global: R$ 150.958,68 (cento e cinquenta mil novecentos e
cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 20/11/2014.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 100/14 - Processo nº. 371/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado:  GUIMAP COMERCIAL LTDA EPP (lote 01).
Valor Global: R$ 49,072,00 (quarenta e nove mil e setenta e dois
reais).
Contratado: C.H. LÁZZARI ME (lote 02).
Valor Global: R$ 50.002,50 (cinquenta mil dois reais e cinquenta
centavos).
Contratado: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPE-
ZA MACATUBA LTDA ME (lotes 03 e 04).
Valor Global: R$ 79.670,00 (setenta e nove mil seiscentos e
setenta reais).
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material
de higienização para a Secretaria de Educação.
Data da Assinatura do Contrato: 19/11/2014.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 101/14 - Processo nº. 372/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPE-
ZA MACATUBA LTDA ME.
Objeto: Aquisição de material de limpeza para a Secretaria de
Educação.
Valor Global: R$ 35.249,30 (trinta e cinco mil duzentos e quaren-
ta e nove reais e trinta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 19/11/2014.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 056/14 - Processo nº. 178/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: VERSATECH COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUI-
PAMENTOS LTDA.
Objeto: Aquisição de CPAPs para Secretaria de Saúde.
Valor Global: R$ 32.954,00 (trinta e dois mil novecentos e
cinquenta e quatro reais).
Data da Assinatura do Contrato: 26/11/2014

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 096/14 - Processo nº. 256/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: MARTE INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO LTDA EPP (lote 01).
Valor Global: R$ 7.741,68 (sete mil setecentos e quarenta e um
reais e sessenta e oito centavos).
Contratado: ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME (lotes 02 e 03).
Valor Global: R$ 7.449,92 (sete mil quatrocentos e quarenta e
nove reais e noventa e dois centavos).
Objeto: Aquisição de materiais permanentes - armários, longarinas,
telefones, mesas, cadeiras, ventiladores, projetores - Semades.
Data da Assinatura do Contrato: 23/10/2014

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 135/14 - Processo nº. 351/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE
LTDA - ME.
Objeto: Aquisição de válvulas reguladoras e fluxômetros.
Valor Global: R$ 8.938,00 (oito mil novecentos e trinta e oito
reais).
Data da Assinatura do Contrato: 14/11/2014

COMUNICADO DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DE LICENÇA  DE OPERAÇÃO

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré  torna público que
requereu na CETESB a Renovação de Licença de Operação -
MCE para o Aterro Sanitário - Tratamento e disposição de resí-
duos não-perigosos, sito à Estrada Municipal AVR - 342, Fazen-
da Humaitá, s/nº, Água da Jacutinga, Avaré, SP.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 074/14 - Processo nº. 407/14

Fica ratificada a Dispensa de Licitação o Senhor MARIO FONSE-
CA, com valor mensal de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos
reais) objetivando a locação de imóvel no Largo Santa Cruz nº
41 para instalação da Casa de Passagem, com fulcro no artigo
24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 20 de novembro de 2014 - Paulo Dias Novaes Filho -
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 074/14 - Processo nº. 407/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  MARIO FONSECA.
Objeto: Locação de imóvel no Largo Santa Cruz nº 41 para
instalação da Casa de Passagem.
Valor Mensal: R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 20/11/2014.

INEDITORIAIS

CMAS – Conselho Municipal Da Assistência Social
Convocação

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), vem por
meio desta convocar todos os Conselheiros e respectivos Su-
plentes, para Reunião Extraordinária que ocorrerá na data de
04.12.2014 (quinta-feira) às 14h00min na Sala dos Conselhos
localizada na SEMADS, Avenida Carmem Dias Faria, nº 2161
(antigo Water Park).
Pauta:
Análise e deliberação do Demonstrativo do ano de 2013;
Análise e deliberação ao ofício nº 063/2014 enviado pela
SEMADS;
Análise e deliberação sobre requerimento de inscrição de Enti-
dade;
Análise dos relatórios mensais enviados pelas Entidades inscri-
tas neste Conselho;
Outros assuntos;
A participação de todos é muito importante, em caso de impre-
vistos, favor informar por escrito.
 e-mail: cmas@avare.sp.gov.br
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CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente

Convocação
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA, vem por meio desta convocar todos os
Conselheiros e Suplentes, para Reunião Ordinária, que ocorrerá
na data de 04/12/2.014 (quinta-feira) às 09h00min na sala de
Reunião dos Conselhos na SEMADS, situada na Rua Carmen
Dias Faria, nº 2161 (antigo Water Park)
Pauta:
Leitura e assinatura das atas passadas;
Discussão, análise e deliberação sobre a resposta ao ofício nº
98/2014 da Secretária de Esportes;
Ciência e deliberação sobre CI nº 263848 enviada pela SEMADS;
Ciência ao ofício nº 071/2014 enviado pelo Secom;
Ciência ao Mandado de Intimação dos autos nº 298/09;
Ciência ao ofício nº 446/2014;
Ciência e deliberação sobre inscrições de Entidades;
Ciência e aprovação dos controles de utilização do automóvel
do CMDCA;
Ciência aos relatórios de atividades mensais enviados pelas
Entidades;
Outros assuntos.
Contamos com a presença de todos  no caso de imprevistos,
favor                      comunicar por escrito com antecedência
e-mail: cmdca@avare.sp.gov.br

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

COMDEMA AVARÉ - 22/10/2014
Às dezoito horas e quinze minutos do dia vinte e dois de outubro de 2014
na sede interina à Rua dos Engenheiros, 26, com a presença dos conse-
lheiros e convidados conforme lista de presença, teve inicio a reunião
ordinária do mês de outubro do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA
DO MEIO AMBIENTE DE AVARÉ - COMDEMA. O presidente, Sr. Paulo
Antonio Josef Bannwart, dá início a reunião, agradecendo a presença de
todos. Coma a palavra, o Sr. Julio Ruffin Pinhel, Secretário Municipal do
Meio Ambiente-SMMA, fala sobre o processo COMDEMA n.º 008/2013,
cujo objeto versa sobre uma árvore da espécie conhecida popularmente
como Paineira localizada em área interna do terreno da Escola Municipal
de Ensino Básico-EMEB Maneco Dionísio, e oferece ao Sr. Paulo A. J.
Bannwart uma muda obtida de semente da referida árvore. Adicional-
mente, Julio R. Pinhel cita que este fato gerou ampla discussão e o
COMDEMA, por meio da Resolução nº 02/2013, foi instrumento comple-
mentar de tomada de decisão e servirá de exemplo para um modelo
conjunto de gestão. Em seguida, ele comenta a sua participação no
COMDEMA e diz que as reuniões ordinárias configuram-se em momen-
tos para análises e resoluções das demandas ambientais existentes,
portanto seria desnecessário o excesso de formalidade no envio de
ofícios para a sua secretaria, já que os assuntos (constados em ata)
podem ser resolvidos durante as reuniões deste Conselho, evitando-se
o aumento da burocracia. A conselheira Silmara Rodrigues argumenta
que os ofícios foram originados de processos pendentes de análise por
este Conselho, reavaliados e encaminhados ao Sr. Julio R. Pinhel visan-
do o regular andamento dos mesmos. Ela diz ainda que uma das causas
no atraso dos processos foi a grande demanda de trabalho pelos inte-
grantes do Conselho na fase de revisão do Plano Diretor Municipal. O Sr.
Paulo A. J. Bannwart aproveita o momento, e cita o processo COMDEMA
gerado para oferecer sugestões ao controle de ervas daninhas, pois este
não teve encaminhamento coerente e até o momento não foi resolvido
por motivos de dúvidas referentes aos quesitos técnicos positivos e
negativos de seus usos. Silmara Rodrigues sugere que seja dado anda-
mento a pauta da presente reunião, pois a mesma é extensa, mas faz
uma breve referência à importância da instauração de processos para
pautar assuntos ambientais relevantes do município, e acrescenta ainda
que o processo serve de fonte de consulta a informações e importantes
para as decisões futuras, além de ser instrumento eficaz de gestão do
Conselho. Em seguida, a ata da reunião ordinária anterior foi aprovada
por todos os presentes. Silmara Rodrigues fala sobre a necessidade de
rever o conteúdo da Lei Municipal n.º 1434 de 03 de abril de 1984 (cria a
regula o COMDEMA e dá outras providências), principalmente quanto à
representação do Conselho, enfatizando que este é um assunto a ser
tratado futuramente, e dá início a discussão da pauta, relatando a sínte-
se dos processos que se encontram em análise pelo COMDEMA, sendo
os seguintes: Processo n.º 002/2012, que gerou a Resolução n.º 3
(dispõe sobre a atividade de lava rápido), instrumento orientador para a
tomada de decisão pelas secretarias municipais da Prefeitura Municipal
de Avaré, tendo sido expedidas cópias da referida resolução anexas aos
ofícios n.º 147/2014 para a Secretaria de Habitação e Obras e n.º 148/
2014 para Secretaria da Fazenda; Processo n.º 003/2012, referente à
fiscalização das fossas, sobre o qual Julio R. Pinhel informa o andamen-
to dos trabalhos na SMMA; Processo n.º 004/2012, referente à invasão
da Área Verde pertencente ao Distrito Industrial no bairro Paineira, que
será encaminhado para o Secretário de Meio Ambiente para as devidas
providências (retira nesse momento os autos originais); Processo n.º
009/2013, disciplina o uso de quadriciclos na orla da Represa Jurumirim,
cuja cópia foi encaminhada anexa ao Ofício n.º 164/2014 para o
COMUTRAM (órgão responsável por analisar e deliberar sobre o caso),
que até o momento não se manifestou. Neste caso, a conselheira Silmara
Rodrigues sugere que o COMDEMA aguarde até a sua próxima reunião

ordinária e, caso não haja nenhum parecer do COMUTRAN, que o refe-
rido processo seja arquivado; Processo n.º 010/2013 (supostos resíduos
de Amianto) e Resolução COMDEMA n.º 004/2013 encaminhados junto
ao Ofício nº 145 à SMMA. Neste momento, o Sr. Paulo Fogaça relata que
a Prefeitura Municipal não deveria estar solicitando informações a este
Conselho, pois o caso está em tramitação na justiça e não deveria ser
politizado; Processo n.º 011/2013, que dispõe sobre averiguação de
denúncia de vazamento de tinta despejada em local público, cuja cópia
foi enviada anexa ao Oficio n.º 144/2014 endereçado para a Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo-CESTESB solicitando informações
sobre o andamento do feito. O Sr. Paulo Fogaça informa que no dia 07
de julho de 2014 o local da ocorrência ambiental foi vistoriado, o respon-
sável pelo despejo irregular do referido resíduo está se adequando, e o
presente caso está controlado e em monitoramento pela CETESB. Des-
sa maneira, o Sr. Paulo Fogaça disse que irá requerer formalmente junto
ao COMDEMA o arquivamento deste processo; Processo n.º 016/2013
(apuração do passivo ambiental), cuja cópia foi enviada anexa ao Oficio
n.º 143/2014 para o Secretário Municipal de Meio Ambiente para obter
informações sobre o levantamento, que foi enviado anexo ao Ofício
SMMA n.º 253/2014, em resposta. Neste momento, Silmara Rodrigues
comprometeu-se a compartilhar no grupo eletrônico de e-mail o histórico
apresentado pela SMMA, para conhecimento e sugestões de todos. Na
sequência, ela aproveita as circunstâncias deste caso e cita a Resolu-
ção n.º 99 do Conselho Municipal do Plano Diretor-CMPD, que irá auxiliar
nas decisões futuras nas questões dos passivos ambientais. Em segui-
da, um dos integrantes da reunião informou que na cidade de Bauru-SP
foram abertos Ecopontos, salientando que em Avaré já houve esse tipo
de iniciativa, mas não teve sucesso devido à falta de regulamentação
dos locais de recebimento dos resíduos, o que gerou o questionamento
sobre como levar isso adiante em Avaré, o que deverá ser discutido nas
reuniões futuras deste Conselho; Processo n.º 017/2013 (irregularidades
no loteamento Costa Azul), cuja cópia foi enviada anexa ao Ofício n.º
142/2014 à SMMA, pelo qual foram solicitadas informações sobre o
andamento do inquérito civil, obtidas no Ofício SMMA n.º 251/2014 com
documentação anexa. Neste momento, o Sr. Julio R. Pinhel disse acre-
ditar que as irregularidades já foram resolvidas, já que não houve inter-
venção nas Áreas de Preservação Permanetes- APPs, porém o estabe-
lecimento chamado "Porto Piratas" é o único que deve ser avaliado com
mais atenção; Processo n.º 019/2014, sobre o Fundo Municipal de Defe-
sa do Meio Ambiente, que requer reunião extraordinária para a análise
final de sua minuta e aprovação em virtude da relevância do caso;
Processo n.º 020/14, dispõe sobre o controle de ervas invasoras, expe-
dido Ofício n.º 151/2014 solicitando informações do assunto. O Sr. Julio
R. Pinhel informa que recentemente o evento em formato de mesa
redonda sobre o tema "Eliminando a capina química nas cidades paulistas"
foi realizado na Câmara Municipal de Avaré para discutir o assunto, onde
um dos participantes informou, com base em relatórios da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA, que aquela prefeitura que
comprar e fizer uso de herbicidas estaria agindo ilegalmente. No entanto,
o Sr. Julio R. Pinhel disse que em Avaré existe lei que permite o uso
destas substâncias. O conselheiro Sr. José Barreto sugere, como uma
alternativa, o uso de "lança-chamas" nas frestas das lajotas. Silmara
Rodrigues informa que a Universidade de Caxias do Sul, produz pesqui-
sas sobre tecnologias alternativas de controle de ervas invasoras que
não utilizam o composto chamado glifosato. Em seguida, o Sr. Julio R.
Pinhel complementa o assunto informando que o glifosato não agrícola
pode ser usado em áreas urbanas, e comprometeu-se a enviar o mate-
rial que recebeu quando da sua participação no evento citado acima
para conhecimento dos conselheiros. Na sequência, Silmara Rodrigues
informa que ainda foram enviadas pelo COMDEMA as seguintes cor-
respondências: Oficio n.º 141/2014 em resposta ao Ofício SMMA n.º
089, apresentando sugestões quanto à condução de processo sobre
uso de área institucional; Ofício n.º 150/2014, enviado à Presidente da
Câmara Municipal de Vereadores, Sra. Bruna M. C. Silvestre, solicitan-
do nova indicação de representante do Poder Legislativo Municipal para
participação neste Conselho, já que os atuais não comparecem às
reuniões há praticamente um ano, mas até a presente data o COMDEMA
não recebeu uma resposta referente a este documento. O relator, Sr.
Luiz Gustavo Gomes dá inicio à discussão do Processo n.º 021/2014,
que dispõe sobre a solicitação do corte de 17 árvores em terreno
particular localizado na Rua Alagoas n.º 1868, Centro, Avaré-SP, dizen-
do que devido a beleza e porte dos espécimes existentes no referido
local, bem como a presença de quatro Araucárias e um Ipê, sem
prejuízo da importância das demais, o caso se torna relevante. Ade-
mais, o requerente e proprietário do imóvel onde se encontram as
referidas árvores, alega por meio de Requerimento protocolado junto à
SMMA que o motivo da remoção das árvores é a construção de 28
(vinte e oito) apartamentos no local. Portanto, para haver a prévia
autorização de supressão da flora pela SMMA os conselheiros decidi-
ram editar uma Resolução Normativa do COMDEMA que oriente a
SMMA a propor ao interessado Termo de Compromisso de Rompensação
Ambiental (TCRA). Os itens mais importantes da referida resolução
deverão ser: a) a exigência do transplantio do Ipê para outro local, ou
o plantio de 50 mudas desta espécie no caso de impossibilidade técnica
da transferência; b) o plantio de 350 mudas em local indicado pela
SMMA, de preferência na Chácara Pratânia; c) o interessado deverá
comunicar o término do plantio, emitir relatórios de monitoramento da
compensação a cada seis meses durante no mínimo dois anos, tudo a
expensas do interessado; d) o TCRA terá valor de título executivo, no
qual será estipulado valor de pecúnia no caso do descumprimento do
mesmo. Considerando as discussões, os conselheiros optaram por
agendar reunião extraordinária para o próximo dia 05 de novembro, para
discusso e aprovação do texto desta resolução. Nada mais, foi acres-
centado, e eu Luiz Gustavo Gomes, na condição de secretário adjunto,
relatei e subscrevi a presente ata que após aprova assinarei juntamen-
te com o presidente Paul Anton Joseph Bannwwart.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  DO
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE - COMDEMA AVARÉ  de 05/11/2014

Às dezenove horas e dezesseis minutos do dia cinco de novembro de
2014, na sede interina à Rua dos Engenheiros número 26, com a presen-
ça dos conselheiros e convidados conforme lista de presença, teve
início à reunião extraordinária do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA
DO MEIO AMBIENTE DE AVARÉ - COMDEMA.  O Sr. Paulo Antonio
Josef Bannwart, presidente deste Conselho, iniciou sua fala agradecen-
do a presença de todos e adentrou ao principal assunto desta reunião: a
elaboração do texto da Resolução COMDEMA nº 21/2014 que dispõe
sobre a supressão da flora num total de 17 espécies em terreno particu-
lar na Rua Alagoas nº 1.868, centro de Avaré. O Sr. Paulo Antonio Josef
Bannwart disse ter preocupação com relação a possíveis futuros proble-
mas oriundos da publicação do referido documento, e orientou que este
processo seja feito com base nas leis municipais sobre Arborização
Urbana para evitar qualquer tipo de prejuízos ao Conselho. O Sr. José
Barreto observou que o proprietário do referido terreno é conhecedor das
leis sobre Arborização Urbana do Estado de São Paulo. O relator do
processo, Luiz Gustavo Gomes, deu início à leitura e explicação do texto
da Resolução COMDEMA nº 21/2014 contendo as últimas alterações
sugeridas pelos conselheiros. O Sr. José Barreto interrompeu a leitura
dizendo que, com relação ao plantio previsto no Termo de Compromisso
de Recuperação Ambiental (TCRA), a ser firmado entre o proprietário do
terreno citado acima e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA,
é preciso determinar o número de espécies vegetais nativas a serem
plantadas em área de compensação ambiental sugerida pelo órgão mu-
nicipal de acordo com as espécies vegetais também nativas que seriam
retiradas do referido terreno particular. O Sr. Paulo Antonio Josef Bannwart
questionou o dever do COMDEMA de orientar e dar o parecer sobre o
Processo COMDEMA nº 21/2014, bem como a Resolução COMDEMA
que será editada, e acrescenta que a responsabilidade do cumprimento
da Lei Municipal é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Na sequência,
a conselheira Maria Luiza Appoloni Zambom disse que este Conselho,
segundo as legislações municipais vigentes, apresenta caráter consulti-
vo, deliberativo, normativo e de assessoramento da Prefeitura Municipal
de Avaré e sendo assim, pode respaldar as ações da SMMA. O Sr. Luiz
Gustavo Gomes deu continuidade a leitura do texto em elaboração da
Resolução COMDEMA nº 21/2014. Interrompendo-o, a conselheira Silmara
Rodrigues sugeriu que fosse mantido a quantidade de mudas propostas
na reunião anterior, ou seja, de trezentos e trinta mudas nativas em área
de compensação ambiental que deverá constar no referido TCRA. Na
sequência, Maria Luiza explicou que a sugestão elaborada por técnicos
da SMMA para o texto da Resolução sobre o plantio foi de trezentos e
vinte mudas de espécies vegetais nativas, baseada na Lei Municipal nº
1009 de 09 de novembro de 2007, mas concordou com o número suge-
rido por Silmara Rodrigues, a qual disse que os cálculos para o número
de espécies deve ser maior do que trezentos e vinte mudas nativas,
justificado pela idade, altura, e importância ambiental das dezessete
árvores que estão sendo alvo de requerimento de corte. O relator Luiz
Gustavo retomou a leitura do texto da Resolução, e ao final, quando leu
sobre a condição de cumprimento do TCRA estar vinculada a aprovação
do habite-se do projeto de construção civil no terreno onde hoje existem
as dezessete árvores que estão sendo alvo de requerimento de corte
pelo proprietário da área, foi interrompido por Maria Luiza, que levou ao
Conselho a dúvida sobre a relação entre o prazo previsto no texto da
Resolução para o tempo de monitoramento do plantio de compensação
ambiental previsto no futuro TCRA (dois anos) e a aprovação do habite-
se, bem como que o texto da Resolução deveria prever algum tipo de
punição para o caso do não cumprimento do TCRA. Ela sugere que se
relacionem a finalização do plantio por parte do requerente em área
sugerida pela SMMA a ser definida no TCRA com a aprovação do habite-
se, argumentando que o tempo necessário para o cumprimento total do
TCRA seria muito grande, podendo trazer prejuízos ao requerente. Na
sequência, Silmara Rodrigues elucida a questão com as observações de
que a expressão "regular cumprimento" referente ao TCRA já sugere que
a cada período de tempo, as partes envolvidas no referido acordo terão
suas condutas reavaliadas, e disse ainda que o não cumprimento do
TCRA deve gerar cobrança de valor previsto no Título extra-judicial.
Silmara sugere também que a aprovação do habite-se não precisaria
estar no texto da Resolução, constando somente o valor do TCRA. Em
seguida, Silmara disse que é preciso elaborar uma lei municipal que
possibilite a averbação e restrição em cartório. Luiz Gustavo finaliza a
leitura do texto da Resolução e em seguida questiona sobre a existência
de um departamento jurídico na Câmara Municipal de Avaré, Silmara  diz
que sim. Sr. Paul Bannwart lê o Artigo 19 da Lei Municipal nº 1009 de 09
de novembro de 2007 sobre os valores previstos para as multas oriun-
das de corte de árvores sem autorização prévia do órgão ambiental
municipal e também chama a atenção para não existência do Fundo de
Arborização, previsto na referida lei. Com relação ao laudo da vistoria
das dezessete árvores do Processo nº 21/2014 realizada pelo Eng.º
Agrônomo Rodrigo Antonangelo, o Sr. Luiz Gustavo sugere que a SMMA
para as próximas avaliações que se emita laudo mais detalhado para
melhor embasar as decisões deste Conselho.  O Sr. Paul Bannwart
sugere que após aprovado o texto, o mesmo poderia ser encaminhado
para o requerente dos cortes das dezessete árvores. Silmara  entende
que essa sugestão poderia atrasar muito o andamento da aprovação do
texto da Resolução, a qual deveria ser aprovada por este Conselho. Por
fim, Maria Luiza A. Zambom comprometeu-se a encaminhar o texto da
referida Resolução com as alterações sugeridas pelos conselheiros pre-
sentes nesta reunião extraordinária e enviá-lo para o grupo de e-mail do
COMDEMA. Agendou-se reunião extraordinária para o próximo dia doze
para finalização do texto. Nada mais sendo acrescentado, eu, Vilma
Zamluchi, secretária deste Conselho, subscrevi a presente ata, que
após aprovação, assinarei juntamente com o Presidente, Sr. Paul Anto-
nio Josef Bannwart.
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JARI – AVARÉ
Estância Turística de Avaré, 29 de Outubro de 2014

ATA Nº 11 DE REUNIAO DA JARI – JUNTA ADMINISTRATIVA
DE RECURSOS E INFRAÇÕES.
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Novembro de 2014, às
10:00 hrs, reuniram-se nas dependências da Prefeitura Munici-
pal da Estância Turística de Avaré a Junta Administrativa de
Recursos e Infrações JARI sendo Presidente da mesma, Dr.
Hidalgo André de Freitas e os membros Jesus Dias Miranda,
Andreia Aparecida Costa, com o intuito de apreciar e julgar os
recursos a seguir descritos:
Processo: 0904/2014
Auto de Infração n.: X0043012202
Placa: BWH8340
Proprietário/Recorrente: OSW ALDO HENRIQUE MARTINS
DA COSTA
A JARI do Município da Estância Turística de Avaré reunida nes-
ta ocasião para julgamento do recurso interposto dentro do pra-
zo legal, por UNANIMIDADE de votos, decide INDEFERIR o pre-
sente recurso.
Justificativa
Alega o Recorrente que parou seu veículo na área delimitada
pelo estacionamento rotativo e ao notar que estava sendo autu-
ado informou o funcionário da empresa responsável que havia
acabado de estacionar. O funcionário por sua vez informou o
Recorrente que o mesmo necessitaria retirar uma bilhete para
que tal multa fosse cancelada e assim o fez. Passado alguns
dias a multa chegou em sua residência. Por fim Requer o cance-
lamento imediato da multa.
Após a análise das razões do recurso e dos documentos apre-
sentados tal recurso não merece prosperar, principalmente pela
falta do comprovante do pagamento efetuado pelo Recorrente.
Em relação aos demais argumentos apresentados o Recorrente
não apresentou justificativa plausível para tal, não demonstran-
do provas suficientes a acolher as razões do recurso, ficando
desde já mantida a penalidade e a pontuação na CNH.
Em razão das alegações acima, resta indeferido o recurso interposto.
Pelo exposto os Membros da JARI decidiram pelo
INDEFERIMENTO.
Este é o parecer.
Intime-se.

Processo: 0918/2014
Auto de Infração n.: X0043012969
Placa: FBD6136
Proprietário/Recorrente: JOSE MARIA MENCK
A JARI do Município da Estância Turística de Avaré reunida nes-
ta ocasião para julgamento do recurso interposto dentro do pra-
zo legal, por UNANIMIDADE de votos, decide DEFERIR o presen-
te recurso.
Justificativa
Alega o Recorrente que foi multado por “estacionar em desacor-
do com as condições regulamentadas – estacionamento rotativo”.
Alega que parou seu veículo por poucos minutos e não retirou o
ticket. Ao chegar ao veículo constava tal notificação, foi quando
solicitou informações do funcionário da empresa responsável o
qual lhe informou que se o Recorrente efetuasse o pagamento
dentro dos dez minutos a notificação seria cancelada, mais isso
não ocorreu. Por fim Requer o cancelamento da multa.
Após a análise das razões do recurso e dos documentos apre-
sentados, constatou-se que o Recorrente realmente efetuou o
pagamento dentro do prazo de dez minutos, sendo que o mesmo
foi notificado as 10h30min e retirou o ticket na máquina 19 as
1h39min. Por fim não pode o Recorrente ser penalizado com um
novo pagamento, tendo em vista a comprovação mediante os
documentos apresentados em seu recurso, inclusive o ticket
retirado na máquina 19, com o pagamento dentro do limite do
tempo de tolerância.
Em razão das alegações acima, resta deferido o recurso inter-
posto, devendo ser efetuado o imediato cancelamento da pena-
lidade imposta.
Pelo exposto os Membros da JARI decidiram pelo DEFERIMENTO.
Este é o parecer.
Intime-se.
Avaré, 25 de novembro de 2014.

Dr. Hidalgo André de Freitas
Presidente da JARI

Andréia Aparecida Costa           Jesus Dias Miranda
Representante Trânsito               Representante Sociedade

CMEL - Conselho Municipal de Esporte e Lazer
A Secretaria de Esportes juntamente com o Conselho Municipal
de Esportes e Lazer convida à todos para a reunião de apresen-
tação das ações desenvolvidas durante o ano de 2014 e para
as novas ações e parcerias para o ano de 2015. O local será no
Cine Clube Avaré CAC as 19:00 a primeira chamada e as 19:30
início da reunião. Informações 3732-0756

COMUNICADO DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DE LICENÇA  DE OPRERAÇÃO

  A Prefeitura da Estancia Turística de Avaré torna publico que
requereu na CETESB a Renovação de Licença de Operação -
MCE para o Aterro Sanitário – Tratamento e disposição de resí-
duos não – perigosos, sito á Entrada Municipal AVR – 342, Fa-
zenda Humaitá, s/n°, Aguá da Jacutinga, Avaré, SP.

CONVITE
A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, convida
a todos para participarem da  1ª Conferência Municipal de Segu-
rança Alimentar e Nutricional.
Programação: 19h00 Abertura
19h30 Palestra I: Agroecologia e Segurança Alimentar e Nutricional
(Julicristie M. Oliveira - Nutricionista e Doutora em nutrição pela
FSP/USP)
20h15 Palestra II: Contribuição da Agricultura Familiar para Se-
gurança Alimentar (Sérgio Augusto Martins Faria - Engenheiro
Agrônomo CATI Regional Avaré)
21h00 Definição da representação da sociedade civil na compo-
sição do COMSEA
21h30 Encerramento

Dia: 08 de Dezembro de 2014
Horário: 19h00min.
Local: Instituto Federal de São Paulo - Campus Avaré
Endereço: Av. Prof. Celso Ferreira da Silva, 1333, Jardim Europa

Apoio:
CATI - Regional Avaré

AREA - Associação Regional dos Engenheiros
Arquitetos e Agrônomos de Avaré
IFSP - Instituto Federal de São Paulo

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CONDEPHAC
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,

Artístico e Cultural de Avaré
Prefeitura da Estância T urística de Avaré

Secretaria Municipal de Cultura

RETIRE GRATUITAMENTE
O SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE AVARÉ NO
PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA
Ficam, por meio desta, CONVOCADOS os Conselheiros do
CONDEPHAC - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Ar-
tístico e Cultural de Avaré, para a REUNIÃO ORDINÁRIA que se
realizará no próximo dia 03 de dezembro de 2014 (quarta-feira)
às 16:00h. (dezesseis horas) no Teatro Municipal.
Pauta da Reunião:
" Análise dos imóveis outrora indicados para tombamento por
meio dos Decretos Municipais de nºs. 2.118, de julho de 2009 e
2.194, de 17 de setembro de 2009 e que terão o reinício de seus
processos, agora para o seu efetivo tombamento;
" Formação da comissão para a regulamentação da utilização
das praças públicas tombadas pelo Patrimônio Histórico do Mu-
nicípio;
" Assuntos de interesse da Presidência.
As reuniões do CONDEPHAC são abertas à população.
Avaré, 27 de novembro de 2014.

Dario Silveira Garcia
Presidente CONDEPHAC

Cooperativa dos Piscicultores do Médio e Alto
Paranapanema - COOMAPEIXE

CNPJ 10.650.044/0001-10

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
7.ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

COOPERATIVA DOS PISCICULTORES DO MÉDIO
E ALTO PARANAPANEMA

1ª, 2ª e 3ª Convocação
O diretor-presidente da Cooperativa dos Piscicultores do Médio
e Alto Paranapanema - COOMAPEIXE - CNPJ nº 10.650.044/
0001-10, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo
- JUCESP - sob numero 354000976I2, no uso de suas atribui-
ções legais e de acordo com o disposto no Estatuto Social,
CONVOCA os vinte e sete cooperados em condições de votar,
para participar da 7ª Assembléia Geral, a ser realizada no dia
seis de janeiro de 2.015, terça-feira, na Rua Santa Catarina,
1.901 - Centro - Estância Turística de Avaré, com primeira cha-
mada às 17h00, com dois terços dos seus cooperados; em
segunda chamada às 18h00, com metade mais um dos coopera-
dos e em última chamada às 19h00, com o mínimo de dez coope-
rados para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Leitura,
discussão e aprovação da ata da assembléia anterior; 2. Pres-
tação de Contas do Exercício 2.014; 3. Relatório Anual de Ativi-
dades (RAA 2014); 4. Admissão e exclusão de cooperados; 5.
Eleição e posse do Conselho de Administração (Cadm) e do
Conselho Fiscal (CFis); 6. Demais assuntos deliberativos ou não,
de interesse da COOMAPEIXE.
Estância Turística de Avaré, 20 de novembro de 2.014.

Fernando Fernandes
Diretor Presidente

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO-PRAZO
30 (TRINTA) DIAS

EDITAL DE CITAÇÃO DE CELIO APARECIDO DE LIMA, EXPEDI-
DO NOS AUTOS DE PROCEDIMENTO ORDINARIO, PROC.
0012233-24.2011.8.26.0073, REQUERIDO POR FUNDAÇÃO
REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA, COM PRAZO
DE TRINTA (30) DIAS. 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 pre-
sente  virem ou dele conhecimento tiverem e interessar pos-
sam, em especial o requerido CELIO APARECIDO DE LIMA,
brasileiro, maior, portador do RG: 29.201.317-6 e do CPF:
254.571.298-10, que perante este Juízo da Segunda Vara
Cível desta Comarca de Avaré-SP, se processa uma Ação
de Procedimento Ordinár io,  proc.  0012233-
24.2011.8.26.0073, promovida por FUNDAÇÃO REGIONAL
EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA; tendo o pedido na petição
inicial é o seguinte:- "A autora celebrou com o requerido
contrato de prestação de serviços educacionais para o cur-
so de Educação Física para o ano letivo de 2007, onde este-
ve matriculado e frequentou o referido curso, mas, no en-
tanto, deixou de efetuar os pagamentos das mensalidades
dos meses de 10 de fevereiro a 10 de junho de 2007, no
valor de R$ 362,00 cada uma.O valor atualizado do débito
acima referido totaliza R$ 3.178,66 (três mil, cento e setenta
e oito reais e sessenta e seis centavos), que foi corrigido
monetariamente até a data da propositura da ação. Assim,
requer a citação do requerido, para que pague o valor, no
prazo legal, ou, caso deseje, conteste a ação, no prazo
legal, e que ao final seja julgada procedente a ação, com a
condenação da requerida ao pagamento do valor acima cita-
do, 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 pesso-
al da requerida, sob pena de confesso. Dá-se à causa o
valor de R$ 3.178,66 (três mil, cento e setenta e oito reais e
sessenta e seis centavos)). Nestes termos P. Deferimento.
Av., 28/10/2014 (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-O que o prazo para contestação será de
quinze (15) dias. É o presente edital expedido na forma e
sob as penas da lei, com prazo de trinta (30) dias. E para
que não se alegue de futuro, ignorância, foi expedido o pre-
sente e afixado uma das vias no átrio do Fórum.
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ESPORTES

A Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer (Seme) co-
memora o êxito de seus  nú-
cleos esportivos que vem
melhorando a qualidade de
vida de crianças e adolescen-
tes em diversas regiões ur-
banas. O projeto estimula a
prática gratuita de futebol de
salão, basquete masculino e
feminino, natação, hidrogi-
nástica, vôlei e handebol.

Durante o mês de dezem-
bro as atividades terão uma
pausa, mas serão retomadas
em janeiro de 2015. Muito
procurados, os núcleos de fu-
tebol de campo e os de futsal
envolvem cerca de 250 crian-
ças. Os núcleos de futebol
funcionam nos seguintes lo-
cais: Bairro Alto, no Campo
Municipal, às terças e quintas,
das 8h às 10h e das 15h às 17h;
e no campo do São Paulo Fu-
tebol Clube, às quartas e sex-
tas-feiras, das 14h30 às 17h.

A Seme também abriu
mais um núcleo de futsal no

a inclusão social de crianças e adolescentes
Núcleos esportivos promovem

Projeto leva várias
modalidades aos bairros

Ginásio de Esportes Tico do
Manolo, na Brabância, às ter-
ças e quintas, das 14h30 às
17h.  No Ginásio Municipal
Kim Negrão, o núcleo de fut-
sal se reúne às terças e quin-
tas, das 18h às 19h; na quadra
da Polícia Civil, às quartas e
sextas, das 8h às 10h e 14h às
16h; e na EMEB Fausto dos
Santos Rodrigues, no Jardim
Paraíso, às segundas, quartas
e sextas, das 17h30 às 18h30.

As aulas de basquete mas-
culino são ministradas às ter-
ças e quintas-feiras, das 8h às
9h30, e basquete feminino,
às terças e quintas, das 9h30
às 11h. Às segundas, quartas
e sextas, das 15h às 17h, acon-
tecem no Ginásio Municipal
Tico do Manolo. Já as aulas de
vôlei são ministradas na qua-
dra da Polícia Civil às segun-
das e terças, das 14h às 17h.

As aulas de natação ocor-
rem às segundas, terças e
quintas, das 8h às 10h, na Pis-
cina Municipal. Já a hidroginás-

Aulas de natação são realizadas na Piscina municipal

tica acontece às terças e quin-
tas, das 7h15 às 8h, e à noite,
das 19h às 20h. Também foi
implantando um núcleo de
handebol na EMEB Fausto dos
Santos Rodrigues, às terças e
quintas, das 17h30 às 18h30.

ATLETAS DO FUTURO
A Seme convida crianças

entre 07 a 10 anos para partici-
par gratuitamente, ao longo do
ano de 2015, do PAF (Programa
Atletas do Futuro), uma parce-
ria com o SESI Botucatu e a em-
presa Arts Fibra. As modalida-
des serão de iniciação em na-
tação e judô. Mais informações
pelo telefone 3732-0756.

Realizado no dia 21 de novembro, o
evento Moda Eficiente, promovido pela Se-
cretaria dos Direitos das Pessoas com Defi-
ciência teve como debate as adaptações
no vestuário para pessoas com deficiên-
cia. O evento foi realizado no Sindicato dos
Empregados no Comércio de Avaré (SEC).

Os organizadores agradecem ao Sin-

Evento mostra moda
voltada para as pessoas com deficiência

dicato dos Empregados do Comércio de
Avaré, Juliana Modas, Donna Uomo, Ex-
plosão Boutique - Masculino e Femini-
no, Flesh Modas, A Brasileirinha, Per-
nambucanas, Dasdan, Menegazzo, Ins-
tituto de Beleza Joly, Família Gaspar
Vendrametto e Colônia Espírita Frater-
nidade.

INCLUSÃO
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MANUTENÇÃO

Com a atuação de inúme-
ros servidores da Prefeitura
da Estância Turística de Ava-
ré, na última semana, o Jar-
dim Paraíso recebeu um Mu-
tirão de Limpeza. A ação re-
colheu toneladas de lixo,
móveis velhos, fogões, gela-

mutirão de limpeza no Paraíso
Prefeitura realiza
Ação recolheu toneladas de lixo, móveis velhos e teve ainda serviços de capinação, roçada e varrição

deiras e outros objetos que
foram colocados nas ruas para
que os caminhões da prefei-
tura pudessem carregá-los.

Foram realizados serviços
de capinação, roçada, varrição,
retirada de terra das ruas com
a retroescavadeira e limpeza

dos terrenos durante uma se-
mana. O bairro recentemente
foi contemplado com novas
ruas asfaltadas, a construção
de uma Unidade Básica de Saú-
de e uma Creche Tipo B, pelo
Programa Nacional de Rees-
truturação e Aquisição de Equi-

pamentos para a Rede Escolar
Pública de Educação Infantil
(ProInfância).

Os serviços de limpeza e
conservação também estão
sendo realizados em outros
bairros, como Ipiranga e na re-
gião central da cidade. Confor-
me o serviço, é necessária a uti-
lização da recém adquirida má-
quina Giro Zero. O novo equi-
pamento agiliza o corte de gra-
ma em praças e jardins, dando

maior eficiência ao trabalho
dos departamentos de manu-
tenção da Garagem Municipal.

Inovadora para os padrões
do segmento, a máquina exe-
cuta um giro de 360° sobre seu
próprio eixo, alcançando alta
produtividade. Sua capacida-
de é de executar o corte de
cerca de 10 mil metros qua-
drados a cada hora de traba-
lho, o equivalente a quatro
roçadeiras convencionais.

Visando levar serviços e
atividades de lazer aos bair-
ros da cidade, a Prefeitura de
Avaré promove no próximo
dia 6 de dezembro mais uma
edição do projeto de ação
social Avaré Viva!. Desta vez
o evento acontece no Con-
junto Habitacional Egydio
Martins da Costa, o Plimec,
nas dependências do Centro
Social Urbano Dr. Públio Pi-
mental, na Rua Prof. Amorim

AÇÃO SOCIAL

Plimec recebe o projeto Avaré Viva!
nº 01, a partir das 14h.

A programação vai oferecer
atividades esportivas, cultu-
rais, e atendimento médico
para a população através da
Secretaria de Saúde, com aten-
dimento clínico, orientação de
saúde bucal, agendamento de
mamografia, exame Papanico-
lau, aferição de pressão e gli-
cemia à comunidade.

A Secretaria de Cultura ofe-
rece para as crianças sessões de

cinema, apresentações tea-
trais, troca de livros na biblio-
teca itinerante, feira de artesa-
nato, mostra de artes plásticas,
oficina de origami da Casa de
Artes e Artesanato e exposi-
ção do Museu Itinerante.
Final do Festival Sertanejo

Com show de talentos,
apresentações de Paulinho
Ribeiro e Maria Fernanda Pro-
jeto Nos Passos da Dança, com
apresentação de Léo Mackiin,

Projeto Som da Terra com Rio
Pequeno e Jaguaré e final do
Festival Sertanejo com a apre-
sentação de 12 duplas (Paulo
Leme e Miguel Rogato, Car-
los Alonso e Silvano, Bruno e
Juliano, Ze Martins e Bene, Ir-
mãos Caetano e João Tropei-
ro, Paulinho e Edvan, Fonte
Nova e Forasteiro, Zé Camar-
go e Vandercel, Thiago San-
ches e Tadeu, João Pedro e
Adriano, Mike & Marcio e Zé

Mineiro & Rafael, as ativida-
des ficarão ainda mais ani-
madas durante toda a tarde
de sábado.

Já para a recreação da
garotada os pequenos ain-
da poderão se divertir com
piscina de bolinhas, mini-
quadras esportivas, cama
elástica, pingue-pongue,
brinquedos infláveis, jogos
de tabuleiro, voleibol e fu-
tebol. Todas as atividades
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NATAL ILUMINADO

Na noite do dia 5 de de-
zembro, sexta-feira, na Casa
de Arte e Artesanato Floriza
Souto Fernandes, às 18h00,
está marcado o lançamento
do "Natal Iluminado", ação
que tem parceria entre a
prefeitura e a Associação

Abertura do Natal Iluminado
será no dia 5 de dezembro

As inscrições para o Con-
curso de Decoração Natalina
serão abertas no próximo dia
1º de dezembro, com prazo
de encerramento no dia 19.
Promovida pela Prefeitura da
Estância Turística de Avaré,
por intermédio das secretari-
as de Cultura e Turismo e da
Associação Comercial, Indus-
trial e Agropecuária de Avaré
(ACIA), a iniciativa tem por
objetivo resgatar o clima na-
talino, criando um ambiente
agradável, festivo, iluminado
e convidativo para a popula-
ção avareense e turistas.

A ficha de inscrição  e  o
regulamento deverão ser re-
tirados na Secretaria Munici-
pal de Cultura de Avaré (Rua
Minas Gerais, 279) das 8h às
17h30 ou solicitadas via e-mail
(cultura@avare.sp.gov.br). A

Concurso de Decoração Natalina
distriburá R$ 10 mil em prêmios
Inscrições serão abertas
no dia 1º de dezembro

inscrição só será válida após a
entrega  da  ficha devidamen-
te preenchida na secretaria.

O concurso distribuirá R$
10 mil em prêmios, sendo R$
1 mil do 1º ao 5º lugar na cate-
goria imóveis residenciais e
edifícios e R$ 1 mil do 1º ao 5º
lugar, na categoria imóveis
comerciais. Os recursos finan-
ceiros para pagamento das
premiações são oriundos de
uma ação conjunta de empre-
sas privadas através da ACIA.

O corpo de jurados será for-
mado por cinco membros que
julgarão as decorações apre-
sentadas de acordo com os se-
guintes critérios: Categoria
Imóveis Residencias e Edifici-
os - Parte externa: 1 - Criativi-
dade, beleza, originalidade,
inovação e iluminação; Cate-
goria Imóveis Comerciais - Par-

te externa e vitrine (em con-
junto): 1 - Criatividade, bele-
za, originalidade, inovação e
iluminação.

Resultado - A divulgação
dos vencedores será realizada
no dia 23 de dezembro de
2014, no Coreto do Largo do

Mercado a partir das 20h. Mais
informações podem ser obti-
das pelo telefone da Secreta-
ria da Cultura - 3732-5057.

Avenido Prefeito Paulo A. Novaes já decorada para o Natal

Decoração festiva, espetáculos musicais,
Concurso de Enfeites, Árvore de Natal e
Papai Noel celebrarão a data na cidade

Programação
EVENTO LOCAL DIA HORÁRIO
Lançamento Natal Iluminado Casa de Artes e Artesanato 5 de dezembro 18h
Casinha do Papai Noel Largo do Mercado 8 a 23 de dezembro 19h às 22h
Apresentações Musicais Largo do Mercado 11 e 12, 18 e 19, 20h30 às 22h

20, 21 e 23 de (dias de semana)
dezembro  e a partir 16h

(finais de semana)

Comercial, Industrial e Agro-
pecuária de Avaré (Acia).

Entre os dias 20 e 23, como
é tradicional, acontece o Fes-
tival Natalino (Fesnata), orga-
nizado pela Cultura. Este ano,
além do presépio na praça, o
prédio do Mercado e do Co-

reto estarão iluminados para
receber os corais que entoa-
rão cantatas festivas.

Outra atração que anima-

rá o centro comercial da cida-
de é a apresentação da Banda
Marcial da Associação dos
Funcionários da Polícia Civil

de Avaré (AFPCA) e da pas-
sagem do Trenó Artesanal
pelas ruas do comércio e
pela Rua Félix Fagundes.
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GESIEL JÚNIOR

Vias do Bairro São Luiz
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DISK SAÚDE
ATENDIMENTO DE

SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 17H

3711.2410

Essa via leva o mesmo nome do bairro for-
mado em Avaré nos anos 1950. A Rua São Luiz
ocupa três quadras que interligam as Aveni-
das Paranapanema e Salim Antonio Curiati.
O logradouro homenageia Luís IX, quadragé-
simo rei da França que a governou na Idade
Média, quando combateu nas Cruzadas, man-

teve a paz e reduziu a pobreza. Morreu na África, onde contraiu tifo e foi declarado
santo pelo Papa Bonifácio VIII em 1297.

Com 450 metros de extensão entre a Tra-
vessa Paulino Saião e a Avenida Salim Anto-
nio Curiati, a Rua Lázaro do Amaral Leite cru-
za o Bairro São Luiz. A via rende tributo à
memória do comerciante e político Lázaro
Augusto do Amaral Leite, que foi prefeito de

Avaré no ano de 1920, quando reorganizou a administração municipal e ajardinou a
praça onde hoje está a Concha Acústica.

Santa Elizabeth é o nome da rua arboriza-
da com 200 metros de extensão entre a Aveni-
da Paranapanema e a Rua Juscelino Kubits-
check, no bairro São Luiz. Seu nome evoca Eli-
zabeth, rainha da Hungria na Idade Média,
que viveu entre os pobres como terciária fran-
ciscana e teve sua santidade reconhecida pela

Igreja Católica. Essa via homenageia também a saudosa Elizabeth Bannwart, cuja
família doou as terras para a construção de uma creche.

Duas quadras entre as Ruas Lázaro do Ama-
ral Leite e Santa Elizabeth formam a Travessa
João Dias Néias, no centro do Bairro São Luiz.
Sua denominação homenageia o empresário e
político João Dias Néias, major da Guarda Naci-
onal. Dono de máquina de beneficiar café, ele
foi intendente do município em 1900, quando

inaugurou o prédio da Intendência, na Rua Minas Gerais.

TRAVESSA
JOÃO DIAS NÉIAS



CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL - CMDR AVARÉ

Lei 1.574, de 15 de maio de 2012

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
12ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2.014

1ª; 2ª CONVOCAÇÃO
O presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural -
CMDR Avaré, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 1.574,
de 15 de maio de 2012; o Decreto 3.244, de 18 de junho de 2012;
o Artigo 6, inciso IV e Artigo 11, parágrafos 1º e 2º do Regimento
Interno (RI), CONVOCA seus conselheiros e CONVIDA os cida-
dãos avareenses interessados no desenvolvimento rural do mu-
nicípio, para comparecerem à 12ª Reunião Ordinária de 2014, a
ser realizada no dia 01 de dezembro de 2.014, segunda-feira, na
sede da CATI Regional Avaré, Rua Santa Catarina, 1.901, Centro,
Estância Turística de Avaré-SP, em primeira convocação às 18h00,
com pelo menos a metade de seus membros e em segunda con-
vocação às 19h00, com qualquer número de conselheiros, para
deliberar sobre a seguinte PAUTA: I. Abertura; II. Expediente: 1)
Comunicação do Presidente; 2) Informe da Secretaria Executiva;
III. ORDEM DO DIA: 1. Leitura, discussão e aprovação da Ata da
11ª Reunião Ordinária de 2014 e da 2ª Reunião Extraordinária de
2014; 2. Controle Social na Emissão de DAP/PRONAF; 3. Prorro-
gação do PMDRS 2015/2018; 4. Aprovação do Plano de Trabalho
do Convênio SEIAA 2015; 6. Demais assuntos, deliberativos ou
não, mas de interesse do colegiado rural.
Estância Turística de Avaré, 25 de novembro de 2.014

GERSON CARDOSO
Presidente

RUI FERREIRA
Secretário Executivo

FERNANDO FRANCO AMORIM
Secretário Adjunto

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
Lei  Municipal n.º  1434/1984

Resolução COMDEMA nº 08/2014
Dispõe sobre a supressão da flora num total de 24

(vinte e quatro) espécimes em terreno particular na
Rua Alagoas nº 1.868, centro de Avaré.

O COMDEMA - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente,
usando as atribuições que lhe são conferidas através da Lei nº
1.434/1984, em atendimento ao Regimento Interno e ao aprova-
do na reunião ordinária de 26 de novembro de 2014, ao que se
refere o processo COMDEMA nº 021/2014,
CONSIDERANDO o parágrafo 1º do artigo 10 da Lei Municipal nº
1.009 de 09 de novembro de 2007 (dispõe sobre a flora localiza-
da no município de Avaré e dá outras providências);
CONSIDERANDO que os vinte e quatro indivíduos vegetais listados
no laudo de vistoria da Secretaria Municipal do Meio Ambiente-
SMMA se encontram em gleba de propriedade particular;
CONSIDERANDO que as espécies solicitadas para remoção não
estão localizadas em área de preservação permanente (APP);
CONSIDERANDO que dentre as espécies identificadas e listadas
no laudo de vistoria consta um Ipê, espécie tombada como
patrimônio da flora avareense, segundo o parágrafo único do
artigo 6º da Lei Municipal nº 1.009 de 09 de novembro de 2007;
CONSIDERANDO que dentre as vinte e quatro árvores
identificadas no ato da vistoria constam sete araucárias;
CONSIDERANDO que as espécies caracterizadas no laudo,
exceto o Ipê, não se enquadram nas características pontuadas
no artigo 7º da Lei Municipal nº 1.009 de 09 de novembro de 2007;
CONSIDERANDO que o Ipê deverá ser transplantado, preferen-
cialmente, conforme o artigo 8º da Lei Municipal nº 1.009 de 09
de novembro de 2007;
CONSIDERANDO que, segundo a Instrução Normativa nº 06 de
23/09/2008, dentre as 24 (vinte e quatro) árvores identificadas, o
ipê e as araucárias, pertencem a grupos ameaçados de extinção.
Resolve:
Art. 1º.  A solicitação de supressão das árvores, requerida pelo
interessado, poderá ser viabilizada mediante o estabelecimento
de Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA), a
ser firmado junto a SMMA, contendo no mínimo as exigências
trazidas por esta Resolução.
Art. 2º. O TCRA será firmado em consonância com os critérios de
compensação ambiental previstos no artigo 9º, parágrafos 1º, 2º

e 3º da Lei Municipal nº. 1.009 de 09 de novembro de 2007 deste
município, sem prejuízo da quantidade de espécies a ser planta-
da, em virtude da compensação deliberada por este Colegiado e
em conformidade com instrução do corpo técnico da SMMA.
Art. 3º. O TCRA deverá ser assinado no prazo de 30 (trinta) dias
após a publicação da presente Resolução.
Art. 4º. Após assinatura do TCRA, a SMMA deverá emitir autori-
zação prévia de supressão em terrenos privados, nos termos
do Artigo 12º, parágrafo 2º da Lei Municipal nº 1.009/2007;
Art. 5º. Para o espécime Ipê, identificado no laudo de vistoria da
SMMA, deverá ser realizado o transplantio para o local indicado
no TCRA, preferencialmente em área contígua, desde que viável
tecnicamente, planejado e acompanhado por profissional de
empresa ou instituição devidamente autorizada para este fim, a
expensas do interessado.
Parágrafo único: no caso de impossibilidade técnica do
transplantio do Ipê, que deverá ser declarado por profissional
de empresa ou instituição devidamente autorizada para este fim,
o interessado deverá realizar o plantio de 50 (cinquenta) mudas
de frutíferas nativas em local a ser indicado no TCRA.
Art. 6º. Não integram a autorização de supressão, além do Ipê
citado acima, os seguintes indivíduos: um Pau-ferro, um Jequitibá
e o transplantio de uma Jabuticabeira.
Art. 7º. No TCRA deverá constar no mínimo a exigência do plan-
tio, condução e manutenção de 350 (trezentos e cinquenta)
mudas de espécies nativas as expensas do interessado, até
que as espécies atinjam altura mínima que dispense cuidados,
em local indicado pela SMMA, preferencialmente nas áreas de
preservação permanente da denominada Chácara Pratânia, in-
cluindo-se valor de título extrajudicial para o caso de
descumprimento da obrigação firmada.
Art. 8º. As derrubadas dos indivíduos arbóreos bem como a
destinação dos resíduos oriundos deste processo serão de
responsabilidade do proprietário/requerente e descrita no TCRA,
não podendo de forma alguma ser despejadas em local público,
nem mesmo, mantidas no local de origem da supressão.
Art. 9º. O proprietário deverá apresentar laudo técnico da conclu-
são do plantio de compensação para fins de vistoria pela SMMA.
Art. 10º. O TCRA deve contemplar nas suas exigências o
monitoramento das espécies plantadas por parte do interessa-
do/requerente, durante no mínimo 2 (dois) anos, ou até que as
arvores atinjam dois metros de altura, e emissão de laudo técni-
co a cada 6 (seis) meses, descrevendo a evolução e manuten-
ção das mudas da área de compensação ambiental.
Art. 11º. Na impossibilidade de compensação no local indicado,
conforme artigo 6º, a SMMA deverá indicar outra área desde
que pertence ao município de Avaré, priorizando a compensa-
ção em áreas de relevante interesse ambiental.
 Art. 12º. A aprovação junto aos órgãos competentes da Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré do habite-se das edificações no
terreno onde será realizada a supressão das espécies nativas e
exóticas está condicionada ao regular cumprimento do TCRA.
Art. 13º. Em caso de não cumprimento do TCRA por parte do
requerente, aplicar-se-ão sanções legais cabíveis, além da exe-
cução do título extrajudicial firmado.
Art. 14º.  Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Avaré, 26 de novembro de 2014.

Paul Anton Josef Bannwart
Presidente COMDEMA
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Decreto nº 4.059, de 27 de novembro de 2014.
(Nomeia a Comissão Organizadora do VII FESAPLA - FESTI-

VAL DE ARTES PLÁSTICAS DE AVARÉ).

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão Organizadora
do VII FESAPLA - Festiva de Artes Plásticas de Avaré:-
SORAYA MARIA DA CONCEIÇÃO PADREDI- Presidente;
MARIA ELIDA PARRA - Tesoureira;
SONIA MARIA DO PRADO - membro
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 27 de novembro
de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

DECRETOS

Lei nº 1.860, de 25 de novembro de 2014.
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que

especifica e dá providências)

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 172/2014)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei,
Artigo 1º - Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17
de Março de 1964 combinado com o artigo 167, § 2º da Consti-
tuição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
lançar no Departamento de Contabilidade e Orçamentos da Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré um CRÉDITO ADICIONAL
ESPECIAL no valor de R$ 6.431,66 (Seis mil quatrocentos e trinta
e um reais e sessenta e seis centavos), para atendimento de
despesas oriundas do repasse de Recursos Financeiros Fede-
ral, na conformidade da funcional programática e modalidade de
aplicação detalhada abaixo:

Artigo 2º - Que os recursos para atender a abertura de crédito

especial de que trata o artigo anterior são provenientes:

I - Do excesso de arrecadação, bem como de arrecadação por

tendência, de acordo com o parágrafo 3º do Art. 43 da Lei

federal nº 4.320/64.

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 25 de novembro

de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO

PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI

SUPERVISORA DA SECRETARIA

LEIS
Lei nº 1.861, de 25 de novembro de 2014
Dispõe sobre denominação do logradouro público que

especifica e adota outras providências

Autoria: V er. Roberto Araujo (Projeto de Lei nº 148/2014)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei,
Artigo 1º - O sistema de lazer existente na lateral da rua Lázaro
Félix da Silva, entre a Av. Três Marias e rua Bela Vista, no Bairro
"Três Marias" passa a denominar-se "Praça Maria Aparecida de
Arruda Leme".
Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 25 de novembro
de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Lei nº 1.862, de 25 de novembro de 2014
Dispõe sobre a declaração de interesse público da associa-
ção que específica, e dá outras providências - Associação

Amigo Solidário

Autoria: V erª Rosângela Paulucci Paixão Pereira
(Projeto de Lei nº 160/2014)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei,
Art. 1° - Fica declarada de interesse público a ASSOCIAÇÃO
AMIGO SOLIDÁRIO, inscrita no CNPJ 00.666.056/0001-80, com
sede nessa cidade, na Rua Santos Dumont nº 2353 - Bairro
Brabância - Avaré -  Cep 18.700-000.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 25 de novembro
de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

COMUNICADO:
REFERENTE A REDUÇÃO DE

ALÍQUOTA NO IPTU-2015 MURO E
CALÇADA

A Secretaria Municipal da Fazenda, comunica a todos os
contribuintes de IPTU e taxas de serviços urbanos em
imóveis urbanos, situados na sede do município, que cons-
truíram muro e calçada  em imóveis não edificados e cal-
çadas em imóveis edificados ,que efetuem a comunica-
ção dessa benfeitoria junto a Seção de Cadastro Imobiliá-
rio situada no Centro Administrativo Municipal- Rua Rio
Grande do Sul número 1.810, Centro, horário comercial,
até o dia 30 de Novembro do corrente ano,para usufruir
de redução de alíquota no IPTU  para o exercício de
2.015,tudo conforme dispõe o Artigo número 177  do Capí-
tulo II e Parágrafos 5º  e 6º do Artigo número 192 do
Capítulo I, tudo  da Lei Municipal número 136 de 30 de
Dezembro de 2.010, que institui o Código Tributário do
Município.

Waldir Rodrigues Alves
Secretário Municipal da Fazenda.

Pedro Luiz de Souza.
Supervisor de Cadastro.
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Decreto nº 4056  de 25 de novembro de 2014
(Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar e dá outra

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 na Contabilidade do Instituto de Previ-
dência dos Servidores Públicos do Município de Avaré -
AVAREPREV abrir nos termos da Lei Municipal nº 1754, de 04/
12/2013, o CRÉDITO no valor de R$ 1.370.000,00 (Hum Milhão,
Trezentos e Setenta Mil Reais), para suplementar as seguintes
dotações do orçamento vigente, observando as classificações
Institucionais, Econômicas e Funcional Programática:-

 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, 25 de  no-
vembro de 2.014

Paulo Dias Novaes Filho
Prefeito Municipal

Decreto nº 4.057, de 25 de novembro de 2014.
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que

especifica e dá providências)

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 172/2014)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
D e c r e t a :-
Artigo 1º - Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17
de Março de 1964 combinado com o artigo 167, § 2º da Consti-
tuição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
lançar no Departamento de Contabilidade e Orçamentos da Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré um CRÉDITO ADICIONAL
ESPECIAL no valor de R$ 6.431,66 (Seis mil quatrocentos e trinta
e um reais e sessenta e seis centavos), para atendimento de
despesas oriundas do repasse de Recursos Financeiros Fede-
ral, na conformidade da funcional programática e modalidade de
aplicação detalhada abaixo:

Artigo 2º - Que os recursos para atender a abertura de crédito
especial de que trata o artigo anterior são provenientes:
I - Do excesso de arrecadação, bem como de arrecadação por
tendência, de acordo com o parágrafo 3º do Art. 43 da Lei
federal nº 4.320/64.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 25 de novembro
de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA
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DECRETOS

Decreto nº 4.058, de 27 de novembro de 2014.
(Normatiza o Regulamento do VII FESAPLA - FESTIVAL DE

ARTES PLASTICAS DE AVARÉ.)

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Art. 1º - Fica, pelo presente Decreto, normatizado o Regulamen-
to do VII FESAPLA - FESTIVAL DE ARTES PLÁSTICAS DE AVARÉ.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 27 de novembro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

VII FESTIVAL DE ARTES PLÁSTICAS DE AVARÉ
Prefeitura Municip al da Estância T urística de Avaré

Secretaria Municipal de Cultura de Avaré
 Caráter Competitivo

REGULAMENTO
A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré através da Secreta-
ria Municipal de Cultura comunica a realização do VII FESAPLA (Festival
de Artes Plásticas de Avaré) de caráter competitivo que se dará a partir do
dia 17 de Dezembro de 2014 (abertura da exposição dos trabalhos artísti-
cos) até o dia 17 de janeiro de 2015 (encerramento da exposição), confor-
me regulamento estabelecido neste decreto.
1-) DOS OBJETIVOS
 Art. 1º - O VII Festival de Artes Plásticas tem como principais objetivos
reunir e valorizar os trabalhos de artistas avareenses nos seguimentos de
pintura em tela  e escultura, com suas mais significativas manifestações,
bem como promover a educação artística na coletividade e desenvolvi-
mento das Belas Artes, oferecendo oportunidade aos artistas de difundir,
revelar seus trabalhos, proporcionando ações educativas e formação de
público.
2-) DA PARTICIPAÇÃO
Art. 2º - Poderão participar somente artistas nascidos ou residentes em
Avaré a pelo menos 1 (um) ano e maiores de 16 (dezesseis )anos.
Obs: É vedada a participação de funcionários da Secretaria Municipal de
Cultura de Avaré.

3-) DAS INSCRIÇÕES
Art. 3º - As inscrições ocorrerão no período de 1 de Dezembro a 16 de
Dezembro de 2014. A ficha de inscrição deverá ser entregue pessoalmen-
te , para a efetivação da participação, no seguinte endereço:
Oficinas Culturais José Reis Filho (Antigo CAC)
Rua Rio de Janeiro, 1763- Centro
Cep 18.700-100
Avaré/SP
Telefone: (14) 37112556
Das 9h00 as 17h00
Observações Gerais:
Obs 1: A ficha de inscrição e o regulamento poderão ser solicitadas
através do seguinte telefone ou por e-mail :
" (14) 37325057 - Secretaria Municipal da Cultura de Avaré
" Endereço eletrônico: cultura@avare.sp.gov.br
Obs 2: A solicitação e ou envio do regulamento e da ficha de inscrição, não
significa a efetivação da participação, devendo o solicitante/artista seguir o
procedimento do Art.3 em seu item a-).
Obs 3: O artista deverá anexar juntamente com a ficha de inscrição os
seguintes documentos em cópia única:
a) Do comprovante de Residência podendo ser conta de água, luz
ou telefone;
b)  Do RG;
c) Do CPF;
Obs 4: Será aceito, como documentação em substituição do CPF e RG, a
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) que contenha o número do RG e
do CPF, dentro do prazo de validade da mesma. Tais documentos também
servirão para o pagamento das premiações.
Obs 5: Cada artista poderá participar com 1(uma) obra artística nas
seguintes categorias:
c.1-) Pintura em tela (Qualquer estilo)
c.2-) Escultura
4-) DAS OBRAS ARTÍSICAS
Art. 4º - Juntamente  com a ficha de inscrição os participantes deverão
entregar a obra artística totalmente protegida e envelopada.
Obs 1: Um representante da Comissão Organizadora, após a entrega da
obra artística, verificará as condições da mesma na presença do artista.
Obs 2: No caso de esculturas trabalhadas em material frágil, a Comissão
Organizadora se reserva no direito de avaliar o risco de fragilidade da obra,
podendo recusar a sua inscrição.
Obs 3: As obras deverão seguir as seguintes características:
a-) Não serão admitidas cópias ou reproduções de telas ou esculturas de
outros artistas;
b-) As dimensões dos quadros não devem exceder  a medida de 1,50m X
1,50m;
c-) Os quadros devem vir com ganchos ou penduradores em quantidades
necessárias;
d-) As esculturas não devem exceder 1,50m de altura e que tenham um
peso de no máximo até 12kg;
e-) A obra deve vir assinada pelo artista.
f-) A obra artística deve vir com etiqueta de identificação que contenha o
nome do artista, título da obra, técnica utilizada e dimensão.
Obs 4: Não serão aceitas obras que estejam fora dos padrões descritos
neste regulamento;
Obs 5: A Prefeitura Municipal de Avaré não se responsabilizará por quais-
quer danos sofridos durante a exposição no Salão de Exposições, e não
manterá seguro para as obras expostas. O artista inscrito arcará com
todas as despesas referentes ao transporte de suas obras.
Obs 6: As obras ficarão expostas na Galeria de Exposição do Emporium
Café de Avaré de 17 de dezembro de 2014 a 17 de janeiro de 2015. As
obras deverão ser retiradas pelo próprio artista do dia 19 de janeiro de 2015
a 23 de janeiro no próprio local da exposição geral.
5-) DA PREMIAÇÃO
Art. 5º - O VII FESAPLA (Festival de Artes Plásticas de Avaré), através da
Prefeitura Municipal de Avaré concederá os seguintes prêmios aquisiti-
vos:
a-) Categoria Pintura em tela (Quadros pintados em qualquer estilo e
técnica)
1º  Lugar : R$ 2.000,00 (Dois mil reais);
2º  Lugar : R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais);
3º  Lugar : R$ 1.000,00 (Hum mil reais).
b-) Categoria Escultura
1º Lugar (Medalha de ouro): R$ 2.000,00 (Dois mil reais)
Obs importante 1: As obras premiadas farão parte do acerco patrimonial
da Prefeitura Municipal de Avaré ficando aos cuidados da Secretaria
Municipal de Cultura.
Obs importante 2: O pagamento da premiação será realizado no 18 de
dezembro de 2014, em cheque nominal ao vencedor  após  o conferimento
dos documentos apresentados (comprovante de residência, RG e CPF ou
CNH) do artista no ato da inscrição.
6-) DO  JULGAMENTO
Art.6º - Todas as obras inscritas serão analisadas por um corpo de jurados
seguindo os seguintes itens conformativos:
a-) O corpo de jurados será composto por 3 (três) pessoas de reconhecida
capacidade artística e identidade com as artes plásticas.
b-) A decisão do Corpo de Jurados é soberana e definitiva, não sendo
passível de questionamentos.
c-) O resultado dos vencedores e a solenidade de premiação  do VII
FESAPLA (Festival de Artes Plásticas de Avaré) ser dará no dia 17 de
Dezembro de 2014 na abertura da exposição geral dos trabalhos , as
20h00 na Galeria de Exposição do Emporium Café de Avaré.
7-) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 Art. 7º -  O ato do artista se inscrever, pressupõe a aceitação integral de
todas as disposições deste regulamento, sendo vedado qualquer tipo de
contestação. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão
Organizadora, não cabendo qualquer tipo recurso contra suas decisões.

Paulo Dias Novaes Filho
Prefeito Municip al da Estância T urística de Avaré

Gilson Câmara
Secretario Municipal de Cultura de Avaré
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INFRAESTRUTURA

Avaré recebe mais de R$ 1 milhão em

Avaré vai receber mais
de R$ 1 milhão para investi-
mentos em infraestrutura
turística. Serão R$
981.192,47 para a revitaliza-
ção da Praça Prefeito Ro-
meu Bretas (Concha Acústi-
ca) e R$ 151.699,20 para re-
vitalização da iluminação da
Praça da Paz (Cristo).

Assinados terça-feira,
25, no Palácio dos Bandei-
rantes, na capital, os recur-
sos foram repassados atra-
vés de convênio com o Go-
verno do Estado por meio
do Departamento de Apoio
ao Desenvolvimento das
Estâncias (Dade).

Estão previstas a reforma
da Concha Acústica, prédio

investimentos para o turismo

A Secretaria Municipal
de Turismo implementa
uma série de melhorias no
Camping de Avaré para
melhor receber campistas
e visitantes. A fachada re-
cebe pintura e uma nova
identificação visual.

Manutenção de churras-
queiras, pinturas internas
na área de campismo e ser-
viços de conservação das
partes hidráulica e elétrica

Verba será aplicada nas
revitalizações da Praça Prefeito
Romeu Bretas e iluminação da
Praça da Paz

tombado pelo Conselho do
Patrimônio Histórico e que
apresenta problemas de in-
filtração. Na praça também
serão feitas: a troca de ilu-
minação, obras de paisagis-
mo, ampliação, reforma e
nova destinação dos quios-
ques do lanchódromo, cons-
trução de dois banheiros
públicos, ampliação de pas-
seio público até o monu-
mento "O Desbravador" e
intervenções nas instala-
ções elétrica, hidráulica.

A intervenção na Praça da
Paz vai garantir melhor visi-
bilidade e valorização daque-
le ponto turístico frequenta-
do por avareenses e visitan-
tes que passam pela cidade.

Praça Prefeito Romeu Bretas será revitalizada

Além de Avaré, foram
contempladas outras 48 ci-
dades. A maior parte da
verba liberada, R$ 110,8 mi-
lhões, será aplicada no tu-
rismo.

TURISMO

Camping está sendo preparado
para a Temporada de Verão

também estão sendo feitos
nos banheiros e dependên-
cias do Camping.

Na beira da água serão
feitos reparos nas escadas e
uma rampa será construída
para atender cadeirantes as-
sistidos pelo Projeto Praia
Acessível.

REFORMA - Será homolo-
gado ainda este mês o contra-
to no valor de mais de Cr$ 1
milhão, verba a ser repassada

pelo Departamento de Apoio
ao Desenvolvimento das Es-
tâncias (DADE), do governo
estadual, para dotar a área de
infraestrutura para o campis-
mo, incluindo obras em sa-
nitários e quiosques.

Os serviços começarão em
2015 e o cronograma de exe-
cução será definido de modo
a interferir o menos possível
na rotina do turista durante a
temporada de verão.

Depois de quase qua-
tro meses de competi-
ção, no próximo dia 7,
domingo, acontece a fi-
nal  do Campeonato
Amador Munic ipal  de
Futebol  da pr imeira e
segunda divisões.

Os dois jogos das fi-
nais serão no campo do
São Paulo Futebol Clu-
be, Estádio Dr. Paulo de
Araújo Novaes.  A pr i -
meira final, da segunda
divisão, acontece às 14h
e o segundo e decisivo
jogo da primeira divisão
será às 16h.

ESPORTES

Final do Municipal
de Futebol terá
caráter social

Campanha com Fundo Social
Visando as festas nata-

linas, a Secretaria de Es-
portes em parceria com o
Fundo Social de Solidarie-
dade, pede aos torcedores
que doem doces na entra-
da dos jogos para que se-
jam distribuídos às crian-
ças carentes do município.
Podem ser doados paco-
tes de balas, pirulitos, bo-
lachas, chocolates e simi-
lares. É esperado um pú-
blico de cerca de 1.500 tor-
cedores e a expectativa é
arrecadar mais de 1 tone-
lada de doces.


