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movimenta Concha Acústica no domingo
Festa das Crianças

LAZER

Festival de Choro tem
shows gratuitos no

Largo São João
5ª edição do evento reúne músicos de renome

internacional. Realização é apoiada por programa
do Governo do Estado. Página 7
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Atividades começam às 13h



SECRETARIAS MUNICIPAIS

ADMINISTRAÇÃO - Tel. 3711-2565
Deira Alizia Visentin Villen

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Tel.  3732-2603

Viviane Maria Alves Mendes
Rua Carmen Dias Faria, 2161

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

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

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

COMUNICAÇÃO - Tel. 3711-2500
Lucas da Silva Mota

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

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

Rua Rio de Janeiro, 1763 Centro

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

Rua Ceará, 1393 Centro

EDUCAÇÃO - Tel. 3711-2211
Lúcia Helena Lélis Dias

Rua Pernambuco, 1065 Centro

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

Rua Carmem Dias Faria, 1085 Bairro Alto

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

Rua Rio Grande do Sul, 1810

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

Rua Maranhão, 1578 Centro

GESTÃO PÚBLICA - Tel. 3711-2500
Hadel Aurani

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

GOVERNO - Tel. 3711-2500
José Bastos Cruz Sobrinho

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

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

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

MEIO AMBIENTE - Tel. 3711-2559
Cláudio Hayashi

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

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

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

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

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

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

Rua Carmen Dias Faria, 2111

SERVIÇOS - Tel. 3711-1340
Ricardo Aurani

Avenida Anápolis, 777 Bairro Jurumirim

TURISMO - Tel. 3732-8009
Fernando Peixoto Alonso

Praça Romeu Bretas s/n (Prédio Concha Acústica)

EXPEDIENTE
Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré, criado pela Lei
municipal nº 037/2001 e Registrado no Livro de Jornais Oficina
Impressora Empresas de Radiofusão e Agências Notícias sob
nº 17 (dezessete) em 08.03.2004.
Esta é uma publicação semanal, com circulação aos sábados,
podendo ser retirada em bancas de jornais e repartições públicas.

Tiragem: 7.000 exemplares

O CONTEÚDO DOS ATOS OFICIAS PUBLICADOS SÃO
DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS DEP ARTAMEN-
TOS QUE OS EXPEDEM.

ADMINISTRAÇÃO E REDAÇÃO:
Praça Juca Novaes, 1.169 - Avaré/SP

Fone (14) 3711-2500 | publicacoes@avare.sp.gov.br
EDIÇÃO - Lucas Mota - MTB 46597/SP

REDAÇÃO - Luis Fernando Santos
PESQUISA HISTÓRICA - Gesiel Júnior

DIAGRAMAÇÃO - Givanildo Pereira
ESTAGIÁRIOS - Geovanne Cândido e Jim Morrison
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FALECIMENTOS
PERÍODO DE

23/10/14 A 28/10/2015

THEREZA FRANCISCA PALMA
* 25.03.1940 + 23.10.2015
CARMEM AGOSTINO BARONI
* 01.09.1919 + 23.10.2015
BENEDITA MARIA DANIEL SCHIMIDT
* 16.04.1921 + 24.10.2015
LISCIO BRUNO
* 21.02.1938 + 25.10.2015
SILVANA DE FÁTIMA TOBIAS
* 18.07.1980 + 25.10.2015
VERA GALLERANI UNZER
* 11.08.1940 + 26.10.2015
CARLOS ROBERTO DE CASTILHO
* 08.03.1972 + 26.10.2015
JOÃO JACIR VIEIRA
* 29.03.1954 + 27.10.2015
MARIA JOSÉ ELIAS
* 19.03.2015 + 27.10.2015
MARIA GARCIA MARTA
*29.07.1925 + 28.10.2015
FERNANDO ALVES LEITE
* 21.09.1951 + 28.10.2015

Realizado no último final de semana no Parque
Fernando Cruz Pimentel, a 1ª Feira de Artesanato
de Avaré e região atraiu expositores, artesãos e
apreciadores das artes manuais.

Cerca de três mil pessoas passaram pelo recinto
conferindo as obras expostas e conhecendo traba-
lhos como dos associados da "Associart" e "Artes da
Ro", promotoras do evento em parceria com Pre-
feitura, que apoiou a realização através do Fundo
Social de Solidariedade e da Secretaria de Turismo.

A intenção da Feira, segundo o organização, foi de
valorizar a produção artesanal avareense e regional e
acima de tudo proporcionar a troca de experiências

TURISMO

Expositores e público aprovam
a 1ª Feira de Artesanato de
Avaré e região

entre artesão, fornecedores e o público consumidor.
No local, profissionais do setor também pude-

ram conferir as últimas novidades em equipamen-
tos e acessórios. Além da exposição de artesanato
na Praça Prefeito Romeu Bretas (Concha Acústi-
ca), Avaré conta com a Casa de Artes e Artesanato
Floriza Souto Fernandes, onde estão reunidas
obras de diversos estilos e escolas artísticas.
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DECRETOS

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
COMTUR AVARÉ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR
Avaré, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 1.275,
de 10 de novembro de 2009, Artigo 10, §s 1º, 2º e 3º e Artigo
14, CONVOCA seus Conselheiros Titulares e Suplentes e
CONVIDA os cidadãos Avareenses interessados no desen-
volvimento turístico do Município, para comparecerem à
REUNIÃO ORDINÁRIA ,a ser realizada no próximo dia 10 DE
NOVEMBRO DE  2015 , 3 ª Feira , na SECRETARIA MUNICIPAL
DE TURISMO- (CONCHA ACÚSTICA)em primeira chamada  às
18h30, com a maioria simples de seus membros; e em segun-
da chamada às 19h00, com qualquer quórum, independente
da proporcionalidade de sua constituição, para deliberar so-
bre a seguinte PAUTA::- PROJETOS DADE-2016, ASSUNTOS
REF. A SECRETARIA DE TURISMO , FUMTUR, e demais assun-
tos, deliberativos ou não, mas de interesse do colegiado de
turismo; 4. Encerramento.
Avaré,  29 DE OUTUBRO DE  2015

LAMBERTUS HEIJMEIJER
Presidente

VILMA ZANLUCHI
Secretária Executiva



INEDITORIAIS

Despacho do Pregoeiro da FREA

De 22 de outubro de 2015.
Processo nº FREA-006/2015
Pregão Presencial nº FREA-004/2015-PP
Objeto: - Contratação de empresa especializada para a presta-
ção de SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS,
MULTIFUNCIONAIS e SCANNERS a fim de suprir as necessida-
des da fundação. O serviço inclui o fornecimento de máquinas
de impressão, fotocopiadoras digitais, scanners, impressoras
multifuncionais (todos novos) e seus acessórios. Suprimentos,
insumos/consumíveis (toner, cilindro), assistência técnica/ma-
nutenção (com fornecimento de peças e componentes), exceto
papel. Software de gerenciamento de impressões/cópias efeti-
vamente realizadas, bem como quaisquer outros elementos ne-
cessários à prestação dos serviços.
Classificadas as empresas:
1º lugar: MALUF E TINOS LTDA EPP
2º lugar: PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL ME
3º lugar: CENTER MAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA
Adjudico o objeto licitado a empresa vencedora:
VENCEDORA: MALUF E TINOS LTDA EPP
Valor global: R$ 60.900,00 (sessenta mil e novecentos reais)
Encaminhando o procedimento licitatório realizado na modalida-
de Pregão, tipo menor preço global, Processo nº FREA-006/
2015, Pregão FREA-004/2015-PP a autoridade competente para
homologação dos resultados.

____________________________
Edson Gabriel da Silva

Pregoeiro - FREA

Homologação
Processo nº FREA-006/2015
Pregão Presencial nº FREA-004/2015-PP

Objeto: - Contratação de empresa especializada para a presta-
ção de SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS,
MULTIFUNCIONAIS e SCANNERS a fim de suprir as necessida-
des da fundação. O serviço inclui o fornecimento de máquinas
de impressão, fotocopiadoras digitais, scanners, impressoras
multifuncionais (todos novos) e seus acessórios. Suprimentos,
insumos/consumíveis (toner, cilindro), assistência técnica/ma-
nutenção (com fornecimento de peças e componentes), exceto
papel. Software de gerenciamento de impressões/cópias efeti-
vamente realizadas, bem como quaisquer outros elementos ne-
cessários à prestação dos serviços.
Conforme ata da sessão e despacho do Pregoeiro da Fundação
Regional Educacional de Avaré constante do processo, e
inexistindo recursos interpostos por parte dos participantes do
certame, homologo e Adjudico a licitação em epígrafe, face ao
pleno atendimento à legislação pertinente, a empresa vencedora:
MALUF E TINOS LTDA EPP
Valor global: R$ 60.900,00 (sessenta mil e novecentos reais)
À Comissão Permanente de Licitações para publicação e à lavratura
dos Termos de Contratos Administrativos, na forma do edital.
Estância Turística de Avaré, aos 22 dias do mês de outubro de 2015.

_______________________________
Maria Lúcia Cabral de Freitas Visentin

Presidente - FREA

FUNDAÇÃO REGIONAL  EDUCACIONAL DE AVARÉ

FUNDAÇÃO REGIONAL  EDUCACIONAL DE AVARÉ

FUNDAÇÃO REGIONAL  EDUCACIONAL DE AVARÉ

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE - COMDEMA AVARÉ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA DE NOVEMBRO 2015

O Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE DE AVARÉ -  COMDEMA, no uso das atribuições que
lhe confere a Lei N.º 1434/1984, em atendimento ao Regimento
Interno, CONVOCA seus Conselheiros para REUNIÃO ORDINÁ-
RIA, a ser realizada no dia 04 (QUATRO) DE NOVEMBRO DE
2015 (quarta-feira), na sede da Associação Regional dos Enge-
nheiros, Arquitetos e Agrônomos de Avaré (AREA), Rua dos
Engenheiros, 26, Colina da Boa Vista, Avaré-SP em primeira
chamada às 19h00 com a presença da maioria absoluta de seus
membros, para deliberar sobre: I) Abertura;  II) Comunicação do
Presidente; III) Informes da Secretaria Executiva; IV) Votação da
ata da reunião ordinária anterior enviada por correio eletrônico;
V) Análise, discussão e votação de Processos; VI) Assuntos de
Interesse. Os conselheiros titulares que não puderem compare-
cer deverão acionar o respectivo suplente. A reunião é aberta a
qualquer interessado que poderá utilizar a palavra mediante
autorização do presidente.
Estância Turística de Avaré, 26 de outubro de 2015.

José Geraldo Dias Barreto
Presidente-COMDEMA

Maria Luiza Appoloni Zambom
Secretária Executiva-COMDEMA

I PROCESSO SELETIVO 2016
EDITAL DE INSCRIÇÃO

A Diretora das Faculdades Integradas Regionais de Avaré, situ-
ada à Praça Prefeito Romeu Bretas, 163, Avaré - Estado de São
Paulo, torna público que estarão abertas as inscrições para o I
Processo Seletivo 2016, no período de 20 de outubro a 20 de
novembro de 2015.
O Processo Seletivo 2016 será realizado de conformidade com as
normas contidas na Lei 9394 de 20.12.96 e no Regimento Escolar.
1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: de 20 de outubro a 20 de novembro de 2015.
2. LOCAL : Secretaria das Faculdades Integradas Regionais de
Avaré ou pelo site www.frea.edu.br
3. ENDEREÇO :  Praça Prefeito Romeu Bretas, nº 163 - Avaré - SP
Cep 18700 - 902 - Avaré - SP - Fone (0XX14) 3711 1828
e-mail: secretaria@frea.edu.br

 4. HORÁRIO :    das   7h30 às 21h30
5. CURSOS E VAGAS
CURSOS PERÍODO VAGAS
Letras Noturno 100
Pedagogia Diurno 50
Pedagogia Noturno 120
Artes Noturno 50
História Noturno 70
Ciências Biológicas Noturno 100
Matemática Noturno 100
Química Noturno 50
Educação Física (Licenciatura) Noturno 140
Educação Física (Bacharelado)Noturno 140
6. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO
- Ficha de inscrição
7. TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 15,00 (quinze reais)
8. DATA, HORÁRIO E LOCAL DAS PROVAS
Dia 29 de novembro de 2015 - 13h00
FREA - Fundação Regional Educacional de Avaré - Praça Pref.
Romeu Bretas, 163 - Avaré - SP
O portão do local de realização da prova será fechado às 12h45
O candidato deverá apresentar no dia da prova documento com foto.
9. MATRÍCULA
Os candidatos classificados no I Processo Seletivo, dentro do
número de vagas oferecidas, terão dos dias 2 a 15 de dezembro
de 2015, para efetivarem a matrícula, perdendo após esse perío-
do, todos os direitos, que passarão, por ordem e dentro do mes-
mo prazo, aos candidatos classificados em lista suplementar.
Todas as convocações serão feitas através de listas afixadas
nos quadros de avisos da Fundação Regional Educacional de
Avaré e informações pelo telefone: (14) 3711.1828
Os resultados do Processo Seletivo serão válidos apenas para
o período letivo imediatamente subsequente à sua realização,
não sendo necessária a guarda da documentação dos candida-
tos por prazo superior ao do referido período letivo.
Se o candidato ou seu responsável desistir da matrícula, ou
cancelá-la, após paga a primeira parcela e antes do início do
semestre letivo, ser-lhe-á devolvido o montante equivalente a
80% (oitenta por cento) do valor pago, destinando-se o valor
retido à compensação de custos operacionais.
Os cursos funcionarão com um número mínimo de 25 (vinte e
cinco alunos). Um número inferior a este inviabiliza e impossibi-
lita o funcionamento do curso.
OBS: O Edital na íntegra, encontra-se afixado no quadro de
avisos da Fundação Regional Educacional de Avaré.
Avaré, 20 de outubro de 2015

Profa. MSc. Juliana Heloisa Moreno Rutigliano
Diretora Pedagógica

CONDEPHAC - Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Artístico e Cultural de Avaré

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA
O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultu-
ral de Avaré (CONDEPHAC) vem por meio desta CONVOCAR os
Conselheiros e/ou Suplentes, para a REUNIÃO ORDINÁRIA que
se realizará no próximo dia 04 de Novembro de 2015 (quarta-
feira) às 10h00min (dez horas) na Secretaria de Cultura e Lazer,
localizada na CAIC, Rua Minas Gerais nº. 279, Bairro Água Bran-
ca, nesta cidade de Avaré.
Pauta da Reunião:
- Análise e deliberação aos ofícios encaminhados ao Conselho.
- Outros assuntos.
As reuniões do CONDEPHAC são abertas à população.
Avaré, 27 de Outubro de 2015.

Dario Silveira Garcia
Presidente CONDEPHAC

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 4000898-66.2013.8.26.0073

 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Avaré,
Estado de São Paulo, Dr(a). Edson Lopes Filho, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) KRISHNA KIKUCHI XAVIER, CPF
344.964.958-21, RG 66683052, Brasileira, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Ordinário por parte de FUNDAÇÃO
REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA, alegando em sín-
tese: A requerida celebrou com a Fundação requerente contrato
de prestação de serviços educacionais, onde esteve matricula-
da e frequentou o curso superior de CIÊNCIAS BIOLÓGICAS,
cursando sua graduação nos anos de 2006 a 2009. A requerida
celebrou com a instituição vários acordos extrajudiciais, deixan-
do portanto de pagar as parcelas do acordo firmado em 01/09/
2009, além das mensalidades dos meses de fevereiro a junho
de 2010, sendo, as quais são objeto desta ação de cobrança,
totalizando R$17.182,69, que foi corrigido monetariamente na
forma do que dispõe o contrato de prestação de serviços edu-
cacionais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão acei-
tos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados
pelo(a)(s) autor(a) (es). Advertindo de que a contestação é o
momento peremptório para a juntada de documentação inerente
à comprovação de suas alegações 396 e 397 do CPC. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Avare, aos 11 de
agosto de 2015.
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV

 ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV

 ESTADO DE SÃO PAULO

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
convoca Reunião Ordinária aos Conselheiros Titulares e Su-
plentes para o dia 05/11/2.015 (quinta-feira) às 09h00min na
Sala de Reunião dos Conselhos, situada na Avenida Carmen
Dias Faria, nº 2161 – SEMADS (antigo Water Park).
Pauta:
Eleição para Presidente do CMDCA;
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

C O N V O C A Ç Ã O
A Presidente Renata Rossetto Ramos, vem por meio deste CON-
VOCAR todos os Conselheiros e Suplentes da COMISSÃO PER-
MANENTE DE ACESSIBILIDADE - CPA, para a Reunião Ordinária,
a ser realizada no dia 04/11/2015, quarta-feira, às 09 horas, na
Sala de Reuniões da Secretaria dos Direitos da Pessoa com
Deficiência - SMDPD, na Rua Ceará, 1.393, (ao lado do Centro
Administrativo), Centro, Estância Turística de Avaré/SP.
PAUTA:
1) Continuação dos estudos para a elaboração do Plano de
Ação da C.P.A..
2) Análise de Documentos encaminhados à C.P.A.
Contamos com a presença de todos, no caso de imprevistos,
comunicar por escrito com antecedência.
e-mail: smdpd@avare.sp.gov.br -  Telefone: (14) 3732-8844

JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de locação de caminhão para cole-
ta seletiva, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária
para suprir a necessidade da coleta de lixo.
Fornecedor : Gêmeos Limpeza Urbana Ltda EPP
Empenho(s) : 12979/15
Valor : R$ 9.500,00
Avaré, 30  de outubro de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  serviço prestado com publica-
ção, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a
publicação de editais para o setor de licitações.
Fornecedor : Imprensa Oficial Estado S.A
Empenho(s) : 15936, 1574, 16110/2015
Valor : R$ 9.957,07
Avaré, 30  de outubro de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviço de   manutenção do
aterro sanitário,  tal quebra de ordem cronológica se faz neces-
sária  para suprir a necessidade de destinação final de resíduos
sólidos no aterro sanitário de Avaré.
Fornecedor : Quebec Construções e Tecnologia Ambiental S/A
Empenho(s) : 3304/2015
Valor : R$ 155.137,13
Avaré, 30  de outubro de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de aquisição de massa asfáltica, tal
quebra de ordem se faz necessária para conservação das vias
públicas.
Fornecedor : Vale do Rio Novo Engenharia e Construções Ltda
Empenho(s) :6972/15
Valor : R$ 2.919,95
Avaré, 30 de outubro de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de    carne bovina,
tal quebra de ordem se faz necessária para fornecimento à
Merenda Escolar para Educação Infantil.
Fornecedor :  Belaris Alimentos Ltda EPP
Empenho(s) : 3753/2015
Valor : R$ 1.852,56
Avaré, 30 de outubro de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de aquisição de uniformes para os
cozinheiros da rede municipal de ensino e creches.
Fornecedor :  Brasilsul Industria e Comercio Ltda EPP
Empenho(s) :  3563/2015
Valor : R$ 11.780,60
Avaré, 30 de outubro de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de hortifruti, tal
quebra de ordem se faz necessária para fornecimento à Meren-
da Escolar para a Educação Infantil.
Fornecedor :  Dimas Tadeu Ferreira de Almeida - ME
Empenho(s) :  5332, 5324, 5335, 5326, 5330, 5334, 5331/2015
Valor : R$ 30.337,78
Avaré, 30 de outubro de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cronológica
para pagamento de aquisição de 10 fechadura Stam Modelo
803/11, tal quebra de ordem se faz necessária para manuten-
ção da creche.
Fornecedor : Figueiredo S/A
Empenho(s): 15881/2015
Valor : R$ 574,20
Avaré, 30 de outubro de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de locação de  multifuncionais e
manutenção de copiadora, tal quebra de ordem cronológica se
faz necessária para a  bom funcionamento dos serviços admi-
nistrativos da Educação Infantil e Ensino Fundamental.
Fornecedor : Maluf & Tinos Ltda ME
Empenho(s) : 8550/2015
Valor : R$ 686,91
Avaré, 30 de outubro de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de aquisição de Pick Up Chevrolet
Modelo S10 LS, Zero Quilometro, Ano 2014/2015, tal quebra de
ordem se faz necessária para atendimento dos serviços de
manutenção na iluminação pública.
Fornecedor :  Roda Livre Concessionária Eireli EPP
Empenho(s) : 5677/2015
Valor : R$ 77.000,00
Avaré, 30 de outubro de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal
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DEMONSTRATIVOS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de fornecimento de material de escritó-
rio, tal quebra de ordem se faz necessária para a manutenção
das atividades da Educação Infantil e Ensino Fundamental.
Fornecedor : Universal Distribuidora de Suprimentos Ltda. EPP
Empenho(s) : 11274, 11275/2015
Valor : R$ 1.386,00
Avaré, 30 de outubro de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA, visando a aplicação da Lei nº 332, de 15 de Agosto de 1995, vem tornar público
que todos os proprietários dos imóveis relacionados abaixo ficam notificados a realizar a capina e limpeza de seus terrenos.
PROPRIETÁRIO ENDEREÇO NÚMERO BAIRRO CADASTRO
JAIME  BLAQUE QUINZE DE NOVEMBRO S/N JARDIM JUBRAN 15
VALTER GIRALDI BAPTISTA P. ALZIRA PAVÃO S/N BAIXADA DO GLICERIO 15436
DULCEMAR PERREIRA DE CARVALHO VITOR DE MORAES S/N ALTO DA BOA VISTA 17633
PEDRO ANTONIO LANGONI TRÊS MARIAS S/N VERA CRUZ 43284
LUIZ ALETO NETO SÉRGIO GONÇALVES CHADDAD S/N COLINA DA BOA VISTA 14606
JOSE CIRIACO DO NASCIMENTO LUIZ BRUNO S/N ALTO DA COLINA 47711
JOEL DO PERPETUO SOCORRO RODOLFHO JOSE PAULO KELLER S/N JD. PAULISTA 14736

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

COMUNICADO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

A Secretaria de Meio Ambiente – SMMA, comunica o vencimento
do prazo para apresentação de justificativa dos autos de infra-
ção, ensejando a aplicação de multa conforme Leis específicas.
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 59 B
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 79 B
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 88 A
AUTO DE INFRÃÇÃO Nº 100A

CLAUDIO HAYASHI
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Ouvidoria Municipal

3711-2500

EDITAL PARA CIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE
INFRAÇÃO AMBIENTAL

A Secretaria de Meio Ambiente – SMMA, comunica a aplicação
dos autos de infração relacionados abaixo:
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 116 A
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 117 A
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 118 A

Claudio Hayashi
Secretário Municipal de Meio Ambiente
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CULTURA

Os amantes da boa mú-
sica terão lazer garantido no
final de semana em Avaré.

Até domingo, 1º de no-
vembro, acontece na cida-
de o 5º Festival de Choro. A
programação inclui shows
na Praça da Independência
(Largo do Mercado), no Lar-
go São João e no Clube do
Choro (Rua Voluntários de
Avaré, 1449).

As apresentações no co-
reto do Mercado Municipal

é opção de lazer no fina de semana
Festival de Choro

Programação
tem shows no
Largo São João
e Largo do
Mercado

Shows - Largo São João às 20h30
Sexta: Nailor Proveta
Sábado: Gian Corrêa

Domingo: Déo Rian 70 Anos e
Regional Imperial

Oficinas - Rua Voluntários de Avaré, 1449
31/10 - 13h - Percussão - Rafael Toledo
31/10 - 15h - Violão - João Camarero

31/10 - 17h - História do Choro - Déo Rian
01/11 - 14h - Cavaquinho - Lucas Arantes
01/11 - 16h - Roda de Choro - Gian Corrêa

serão às 10h; no Largo São
João às 20h30 e as tradicio-
nais rodas de choro no Clu-
be do Choro, às 22h. Na
sede do clube, haverá tam-
bém oficinas para músicos
e interessados pelo gênero
musical.

"Estamos promovendo
um evento musical de alto
nível artístico com apoio do
Programa de Ação Cultural
- ProAC, da Secretaria de
Cultura do Estado de SP. A
Prefeitura está custeando
apenas 25% do orçamento
do festival. É um evento fa-
miliar e aberto a todas as
idades", destacam os orga-
nizadores.

Convidados
Na sexta, às 20h30, no

Largo São João, o clarinetis-
ta Nailor Proveta executou
clássicos do choro e de seu
CD Coreto no Leme. Inte-
grante da Banda Mantiquei-
ra, ele integrou a orquestra
do maestro Sylvio Mazzucca
e já acompanhou Milton
Nascimento, Gal Costa, Raul
Seixas, Guinga, Yamandú
Costa, entre outros.  Hoje
atua em estúdios de grava-
ção como instrumentista e
arranjador, tendo participa-
do de centenas de gravações
dos mais importantes artis-
tas brasileiros.

O violonista Gian Corrêa
é atração de sábado. Bacha-
rel em Violão Popular pela
Faculdade da Cantareira,
ela lançará seu CD Mistura
7. O show começa às 20h30,

A PREFEITURA
QUER OUVIR VOCÊ!

Faça sua sugestão de melhorias
ou solicite serviços para o seu bairro

3711.2500 - Ouvidoria

no Largo São João.
O encerramento do fes-

tival no domingo terá no
palco o bandolinista Déo
Rian. Aluno de Luperce Mi-
randa e Jacob do Bandolim,
ele iniciou sua carreira mu-
sical na rádio Mauá com o
Quinteto Villa-Lobos. Com
mais de 15 discos gravados,
apresentará seu novo tra-
balho "Déo Rian 70 Anos e
Regional Imperial". Neste
espetáculo, além de choros
que viraram clássicos de-
pois que ele os gravou, ain-
da apresenta músicas de
sua autoria acompanhado

pelo Regional Imperial, for-
mado por João Camarero
(violão 7 cordas), Junior
Pita (violão), Lucas Arantes
(cavaquinho) e Rafael Tole-
do (pandeiro).

Oficinas
As oficinas do Festival

serão no Clube do Choro no
dia 31, às 13h, com Rafael
Toledo (percussão), 15h,
com João Camarero (vio-
lão), 17h, Déo Rian (histó-
ria do choro), dia 1º, 14h,
com Lucas Arantes (cava-
quinho), 16h, com Gian Cor-
rêa (roda de choro).
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Empresários do ramo ali-
mentício e consumidores
aprovaram a I Mostra Gastro-
nômica de Avaré, realizada
de 15 de julho a 30 de setem-
bro.  Durante o período, fo-
ram comercializados 808 pra-
tos, com valor médio de R$

movimentou R$ 20 mil em refeições
Mostra Gastronômica

Iezo Conte Silva, vencedor

de um Cruzeiro Marítimo,

prêmio da Mostra

74,26 por consumidor, totali-
zando R$ 20 mil em refeições.

A ação contou com a par-
ticipação de 22 estabeleci-
mentos que comercializaram
lanches, porções, pratos à la
carte e outros criados espe-
cialmente para o evento.

A mostra foi responsável
pelo aumento nas vendas
dos itens que integraram a
promoção. O incremento na
comercialização dos produ-
tos variou de 15% a 58%.

Quem participou da
mostra concorreu a um

Cruzeiro pelo litoral brasi-
leiro. O ganhador foi Iezo
Conte Silva, de São Paulo.
Ele tem casa de veraneio
na Represa de Jurumirim e
consumiu em três estabe-
lecimentos participantes.
Boa viagem!

MÚSICA

1ª ELIMINATÓRIA NACIONAL - 12/11/2015
1. Quanto Mais Meus Óio Chora, Mais O Mar Quebra Na
Praia - Luiz Salgado - Araguari (MG)
2. Seu Damião - Marcus Lima - Niterói (RJ)
3. Balanço - Thiago Augusto - Sáo Paulo (SP)
4. Por Onde O Rio Passa - Zé Beto Correia - Belo Hori-
zonte (MG)
5. Espera - Ana Tréa - São Paulo (SP)
6. Estudando Tom Zé - Marcelo Segreto - São Paulo (SP)
7. Consumidor De Luares - Fernando Cavallieri E Sérgio
Ricardo - São Paulo (SP) e Rio De Janeiro (RJ)
8. Maracatudo - Tavinho Limma - Ilha Solteira (SP)
9. Jorge Compreensão - João Lenhari - São Paulo (SP) -
(Música Instrumental)
10. Baião Catira - Vanderlei Pereira - Botucatu (SP) -
(Música Instrumental)

2ª ELIMINATÓRIA NACIONAL - 13/11/2015
11. Dona Mariana - Ronildo Prudente - Três Corações (MG)
12. A Filha Da Porta Bandeira - Fred Martins - Niterói (RJ)
13. Pro Santo - Zeca Barreto - São José Do Rio Preto (SP)
14. Dolores Sin Soledade - Ninna Joh / Paulo César Fei-
tal - Rio De Janeiro (RJ)
 15. Boleiros - Vlado Lima - São Paulo (SP)
16. Madrigal - Paulo Monarco, Dandara e Bruno Batista -
Cuiabá (MS)
17. Ventos Do Sul - Ismael Tiso - Três Pontas (MG)
18. Demodê - Diego Moraes/Márcio Pazin/Edu Capello
- São Paulo (SP)/Chapecó (SC)
19. Tinhosidade - Andrea Perrone - Porto Alegre (RS) -
(Música Instrumental)
20. Chuviscando No Recife - Mário Vivas - Rio De Janei-
ro (RJ) - (Música Instrumental)

Fase Regional da Fampop agitou o final de semana
As noites de sexta-feira e

sábado, 23 e 24, foram abri-
lhantadas pelo talento dos
músicos avareenses e da re-
gião, quando da realização
de mais um edição da fase
regional da Feira Avareense
da Música Popular - Fampop.

As audições aconteceram no
bosque do Centro Avareense
de Integração Cultural (CAIC). Na
noite de domingo o resultado
foi anunciado, sendo seciona-
das 12 músicas avareenses que
passarão por nova eliminatória
durante a Fampop, quando des-
tas, quatro prosseguirão no fes-
tival. Da região, duas músicas se
classificaram diretamente.

As músicas avareenses
selecionadas foram: Fótons -
Lito Puleio; Vida Mortal - Sa-
muel Conrado; Degredo -
Wilson Barcellos; Quiroman-
cia - Lito Puleio; Cotidianos -
Waldir Ward Cassetari; Vago
- Márcio Landi Cabral; Revo-
lução - Waldir Bronson; Só de
Passagem - Maurício Bruno;

Entre o rum e a aspirina -
Flávio Rossi Mantovani; Pra
não dizer que não tem fim -
Silvio Henrique Quartucci;
Bon Vivant - Gustavo Papin e
A música que eu compus para

me apaixonar - Ronaldo Pe-
res/Fernando Lopes. Da re-
gião, foram classificadas
Amor até o fim - Mauro Mo-
reira - Botucatu e Viola Santa
- Osni Ribeiro - Botucatu.

Parte do calendário cultural
do Governo do Estado, a Fam-
pop acontece nos dias 11, 12,
13 e 14 de novembro, na Praça
Prefeito Romeu Bretas. Confi-
ra as classificadas:
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Pais e filhos poderão aproveitar o
próximo domingo, 1º de novembro,
na tradicional Festa das Crianças, que
a Prefeitura promoverá na Praça Pre-
feito Romeu Bretas (Concha Acústi-
ca), entre 13h e 17h.

Gratuito, o evento terá atrações
musicais e de dança, brinquedos in-
fláveis, brincadeiras de rua, pintura
facial, distribuição de algodão doce,
pipoca, sorvete, lanches e suco para
as crianças.

acontece neste domingo na Concha Acústica
Festa das Crianças

A iniciativa é da Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré por intermé-
dio das secretarias da Assistência e
Desenvolvimento Social, Educação,
Cultura, Esportes, Saúde e Fundo So-
cial de Solidariedade.

A festa está sendo realizada nes-
te final de semana (e não ocorreu no
dia 12 de outubro) devido à regulari-
zação de documentos para obtenção
do Auto de Vistoria do Corpo de Bom-
beiros (AVCB) da praça.

Documento define
metas na Educação do
município para os
próximos dez anos

Após amplo estudo acerca dos
desafios educacionais no município
de Avaré, a Secretaria Municipal de
Educação, com aprovação do Poder
Legislativo e participação de vários
setores da sociedade, finalizou a ela-
boração do Plano Municipal de Edu-
cação  (PME).

Com validade de 10 anos, o PME
2015-2025, integrado ao Plano Naci-
onal da Educação, visa adequar à rea-
lidade local as políticas educacionais
através de metas e ações para o de-
senvolvimento da educação escolar.
Instrumento decisivo e estratégico
para o presente e o futuro da educa-
ção, o PME permite diagnosticar as
reais necessidades a serem atendi-
das na Educação e inclui as priorida-
des na aplicação de recursos a fim de
oferecer educação de qualidade para

Lançado o Plano Municipal da Educação
todos, formar cidadãos conscientes,
com valores e atitudes éticas, solidá-
rias e democráticas.

Entre suas metas, destaque para
a elevação global do nível de escola-
ridade da população, a melhoria da
qualidade do ensino em todos os ní-
veis, a redução das desigualdades
sociais e regionais no tocante ao aces-
so e à permanência na educação pú-
blica e a democratização da gestão.
O texto do plano leva em considera-
ção as referências da realidade local
e as ações solicitadas pela Constitui-
ção Federal, Lei de Diretrizes e Bases
(LDB), Plano Nacional da Educação,
Plano Plurianual (PPA), Plano de
Ações Articuladas (PAR) e da Lei Or-
gânica do Município.

Para implantação das ações traça-
das no plano, a Secretaria da Educa-
ção prestará os serviços educacionais
com a participação da comunidade
escolar, do Conselho Municipal da
Educação (CME), Conselho Municipal
de Controle e Acompanhamento So-
cial do Fundo Nacional do Desenvol-

vimento da Educação Básica (CACS-
FUNDEB), Conselho Municipal da Ali-
mentação Escolar (CAE) e demais co-
laboradores, atuando com ética e
transparência na gestão.

Os trabalhos para a reelaboração
do PME tiveram início em 2013, com
participação de técnicos da Secreta-
ria Municipal da Educação nas reuni-
ões de formação, organizadas pela
Associação dos Municípios do Vale do
Alto Paranapanema (Consórcio
AMVAPA), ministradas pela Oficina

Municipal, através do Programa Me-
lhoria da Educação do Município, com
apoio da Fundação Itaú Social. Ao lon-
go dos últimos dois anos, técnicos da
Educação organizaram câmaras temá-
ticas de discussão. Órgãos públicos e
privados foram convidados a partici-
par. Também participaram dos deba-
tes representantes do Instituto Fe-
deral São Paulo, da Etec Professor
Fausto Mazzola e da Secretaria de
Estado da Educação - Diretoria de En-
sino da Região de Avaré.
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GESIEL JÚNIOR

Vias com nomes de
santos populares
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Com cerca de um quilômetro de extensão, a
Rua São Cristóvão cruza as Vilas São Felipe e
São Judas, estando situada entre a Alameda
Rotary e a Avenida Vital Pereira de Andra-
de. A via lembra a figura do cristão de nome
Réprobo, martirizado a mando do impera-

dor Décio, no ano 250. A devoção a esse homem alto e forte é uma das mais
antigas da Igreja Católica. Ele passou a ser chamado de Cristóvão, que significa
"carregador de Cristo" e é venerado como protetor dos motoristas e viajantes.

Entre a Avenida Espanha e a Rua São Ma-
teus, no Jardim Vera Cruz, numa extensão
de 350 metros, está situada a Rua Santa
Madalena. Sua denominação se refere à
Maria, discípula que seguiu Jesus da Gali-
leia à Judeia junto com outras mulheres.
Ela é originária de Magdala, aldeia próxi-

ma do lago de Genesaré, daí ser chamada propriamente de Madalena. Há
quem a associe a uma pecadora pública e a invoque como penitente. Foi ela
a primeira a ver Jesus ressuscitado.

Três quadras compõem a Rua Santa Bárba-
ra, localizada na Vila Jardim entre a Rua Ci-
des Corrêa e a Avenida Getúlio Vargas. A
denominação da via louva Bárbara, mártir
cristã nascida em Nicomédia, na Bitínia, atu-
al Turquia, no século III. Jovem bela e rica,

filha de cidadão romano, sentiu-se atraída pelo cristianismo e se batizou. O
fato contrariou seu pai que a perseguiu e a matou. Bárbara é invocada a
proteger seus devotos durante as grandes tempestades de raios e trovões.

Duas pequenas quadras formam a Traves-
sa São Judas Tadeu, no bairro de idêntico
nome, entre a Avenida Maria José Pinhei-
ro Machado e a Rua Maria Antônia de Sou-
za. O logradouro lembra Judas Tadeu, um
dos doze apóstolos de Cristo. Segundo
exegetas, ele atuou como missionário na

Arábia e na Síria, tendo sofrido o martírio em Beirute. Judas é autor da carta
canônica que leva seu nome, um breve escrito de 25 versículos do Novo
Testamento.



LICITAÇÃO

Aviso de Edital
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 168/15 – PROCESSO Nº. 527/15

Objeto: Aquisição de veículos para as unidades da Saúde, con-
forme solicitação da Secretaria da Saúde
Recebimento das Propostas: 05 de novembro de 2015 das 08
horas até 18 de novembro de 2015 às 08h30min.
Abertura das Propostas: 18 de novembro de 2015 das 09 horas
às 10h30min.
Início da Sessão de disputa de preços: 18 de novembro de 2015
às 10h40min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bll.org.br - Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 26 de outubro de 2015 –
Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 174/15 – PROCESSO Nº. 549/15
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP OU MEI

Objeto: Aquisição de cesta de natal para a Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social e Fundo Social de So-
lidariedade
Recebimento das Propostas: 11 de novembro de 2015 das 08
horas até 24 de novembro de 2015 às 08h30min.
Abertura das Propostas: 24 de novembro de 2015 das 09 horas
às 10h30min.
Início da Sessão de disputa de preços: 24 de novembro de 2015
às 10h40min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bll.org.br - Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 29 de outubro de 2015 –
Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 175/15 – PROCESSO Nº. 558/15
Objeto: Aquisição de mobiliário para o SAMU, CAPS II e para servi-
ços técnicos do Programa Minha Casa Minha Vida, conforme solici-
tação da Secretaria Municipal de Saúde e Obras e Habitação.
Recebimento das Propostas: 04 de novembro de 2015 das 10
horas até 16 de novembro de 2015 às 08h15min.
Abertura das Propostas: 16 de novembro de 2015 das 08h30min
horas às 09h30min.
Início da Sessão de disputa de preços: 16 de novembro de 2015
às 09h45min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bll.org.br - Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 29 de outubro de 2015 –
Franciele Lopes Nogueira – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 177/15 – PROCESSO Nº. 564/15
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP OU MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais
descartáveis para a Secretaria de Saúde
Recebimento das Propostas: 04 de novembro de 2015 das 10
horas até 17 de novembro de 2015 às 08h30min.
Abertura das Propostas: 17 de novembro de 2015 das 09 horas
às 10h30min.
Início da Sessão de disputa de preços: 17 de novembro de 2015 às 14h.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bll.org.br - Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 29 de outubro de 2015 –
Maria Luiza Pereira Dias – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 097/15 – PROCESSO Nº. 542/15
Objeto: Contratação de Microempresa (ME) ou Empresa de Pe-
queno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), para
prestação de serviço de hospedagem para abrigar funcionários
da CODASP
Data de Encerramento: 12 de novembro de 2015 das 09h30min
às 10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 12 de novembro de 2015 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 28 de outubro de 2015
– Carolina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 098/15 – PROCESSO Nº. 554/15
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços
para realização de sessões de Oxigenoterapia para paciente do
Município.
Data de Encerramento: 17 de novembro de 2015 das 09h30min
às 10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 17 de novembro de 2015 às 10 horas.

Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 29 de outubro de 2015
– Carolina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº. 088/15 – Processo nº. 462/15

Fica adjudicado a empresa PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA
EPP, com valor total de R$ 35.164,68 (Trinta e cinco mil e cento e
sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), objetivando
na prestação de serviços de instalação e monitoramento de
alarmes para Central de Alimentação e Secretaria Municipal de
Educação – adjudicado em: 23/10/2.015.

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 PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA EPP,
objetivando na prestação de serviços de instalação e
monitoramento de alarmes para Central de Alimentação e Secre-
taria Municipal de  Educação, relativa ao Pregão Presencial nº.
088/15 – Processo nº. 462/15 – Homologado em: 28/10/2.015.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 190/15 – Processo nº. 496/15

Fica ratificada a Dispensa de Licitação o senhor MARCOS DONIZETE
BALDINI, com valor global de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos
reais) objetivando adequação da parte elétrica para emissão de
laudo para AVCB do Ginásio Tico do Manolo, conforme solicitação
da Secretaria Municipal de Avaré, com fulcro no artigo 24 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 14 de
outubro de 2015 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 203/15 – Processo nº. 525/15
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa AVAREMED DIS-
TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, com valor global de R$
423,60 (Quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos)
objetivando a aquisição do medicamento Pradaxa 150MG para aten-
der a paciente do Mandado Judicial, conforme solicitação da Se-
cretaria Municipal de Avaré, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de outubro
de 2015 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 204/15 – Processo nº. 528/15
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa MEDICAM – MEDI-
CAMENTOS CAMPINAS LTDA EPP, com valor global de R$ 76,10
(setenta e seis reais e dez centavos) objetivando aquisição de medi-
camento para atender paciente de Mandado Judicial, conforme soli-
citação da Secretaria Municipal de Avaré, com fulcro no artigo 24 da
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de
outubro de 2015 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 206/15 – Processo nº. 530/15
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa AVAREMED DIS-
TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, com valor global de R$
986,40 (Novecentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos)
objetivando a aquisição do medicamento Benicar HCT 40/12,5 MG e
Condroflex para atender a paciente do Mandado Judicial, conforme
solicitação da Secretaria Municipal de Avaré, com fulcro no artigo 24
da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23
de outubro de 2015 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 210/15 – Processo nº. 534/15
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa MEDICAM –
MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA EPP, com valor global de R$
101,92 (Cento e um reais e noventa e dois centavos) objetivando
a aquisição do medicamento Pantoprazol 40MG para atender a
paciente do Mandado Judicial, conforme solicitação da Secreta-
ria Municipal de Avaré, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de outu-
bro de 2015 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade nº. 013/15 – Processo nº. 520/15

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação a DÉO CESÁRIO
BOTELHO, com valor total de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais),
objetivando a contratação do instrumentista para apresentação
artística no dia 01 de novembro de 2.015 às 20h30 no Largo São
João dentro do Programa do V Festival de Choro de Avaré,
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura e Lazer,
com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 28 de outubro de 2015 – Paulo Dias
Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Inexigibilidade nº. 014/15 – Processo nº. 521/15
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação a Empresa 8 D PRODU-
ÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA, com valor total de R$ 5.000,00 (Cin-
co mil reais), objetivando a contratação da empresa para a apre-
sentação artística do cantor Wilson Teixeira e Banda, no dia 11 de
novembro de 2015 às 23h30 na Concha Acústica de Avaré dentro
da Programação da FAMPOP, conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Cultura e Lazer, com fulcro no artigo 25 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 26 de outubro
de 2015 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

ADITIVO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 132/15 – Processo nº. 399/15 fica
aditado o valor de R$ 1.233,75 (Um mil e duzentos e trinta e três
reais e setenta e cinco centavos), para a empresa L. J. DA SILVA
DISTIBUIÇÕES ME, o que corresponde a 20,13% (Vinte vírgula
treze por cento) do valor total adjudicado no processo licitatório
em questão, objetivando o fornecimento de mobiliários e eletrôni-
cos - Assinatura do Termo Aditivo em: 19 de outubro de 2015.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 015/15 – Processo nº. 183/15, (Contrato 191/15), que faz
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa
CRISTHIANO THOMAZ DE AGUIAR - EPP, objetivando a reforma
geral do Galpão de Agronegócio, com prorrogação até 09 de
dezembro de 2.015 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA o item 2 do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 092/15 –
PROCESSO Nº. 501/15, objetivando a contratação de empresa
para prestação de serviços de equipe de brigadista e bombeiro
civil (item 02) para a 33ª FAMPOP 2015, conforme preceitua o
artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do
Supremo Tribunal Federal – Revogada em: 28/10/2015 – Paulo
Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADO a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 164/15 – PROCESSO Nº. 515/15, objetivando aquisição
de telha kalheta e haste para telha canaleta, conforme preceitua
o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do
Supremo Tribunal Federal – Revogado em: 29/10/2015 – Paulo
Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 190/15 – Processo nº. 496/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MARCOS DONIZETE BALDINI.
Objeto: Prestação de serviço para adequação da parte elétrica
para emissão de laudo para o AVCB do Corpo de Bombeiros no
Ginásio Tico do Manolo.
Valor Global: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 14/10/2015.

Modalidade: Dispensa nº. 203/15 – Processo nº. 525/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI
Objeto: Aquisição do medicamento Pradaxa 150MG para aten-
der a paciente a paciente de Mandado Judicial, conforme solici-
tação da Secretaria Municipal de Avaré
Valor Global: R$ 423,60 (Quatrocentos e vinte e três reais e
sessenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 23/10/2015.

Modalidade: Dispensa nº. 204/15 – Processo nº. 528/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MEDICAM – MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA EPP
Objeto: Aquisição do medicamento para atender paciente de
Mandado Judicial, conforme solicitação da Secretaria Municipal
de Avaré.
Valor Global: R$ 76,10 (setenta e seis reais e dez centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 23/10/2015.

Modalidade: Dispensa nº. 206/15 – Processo nº. 530/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI
Objeto: Aquisição do medicamento Benicar HCT 40/12,5 MG e
Condroflex para atender a paciente de Mandado Judicial, con-
forme solicitação da Secretaria Municipal de Avaré
Valor Global: R$ 986,40 (Novecentos e oitenta e seis reais e
quarenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 23/10/2015.
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Modalidade: Dispensa nº. 210/15 – Processo nº. 534/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MEDICAM – MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA EPP
Objeto: Aquisição do medicamento Pantoprazol 40MG para aten-
der a paciente de Mandado Judicial, conforme solicitação da
Secretaria Municipal de Avaré
Valor Global: R$ 101,92 (Cento e um reais e noventa e dois
centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 23/10/2015.

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: Inexigibilidade nº. 013/15 – Processo nº. 520/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: DÉO CESÁRIO BOTELHO
Objeto: Contratação do instrumentista para apresentação artís-
tica no ida 01 de novembro de 2.015 às 20h30 no Largo São
João dentro do Programa do V Festival de Choro de Avaré,
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura e Lazer
Valor Global: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 28/10/2015.

Modalidade: Inexigibilidade nº. 014/15 – Processo nº. 521/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: 8 D PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA
Objeto: Contratação da empresa para a apresentação artística
do cantor Wilson Texeira e Banda, no dia 11 de novembro de
2015 às 23h30 na Concha Acústica de Avaré dentro da Progra-
mação da FAMPOP, conforme solicitação da Secretaria Munici-
pal de Cultura e Lazer
Valor Global: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 26/10/2015.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 088/15 – Processo nº. 462/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: PEDRA & PEDRA ALARMES LTDA EPP
Objeto: Prestação de serviços de instalação e monitoramento de
alarmes para Central de Alimentação e Secretaria Municipal de
Educação
Valor Global: R$ 35.164,68 (Trinta e cinco mil e cento e sessenta
e quatro reais e sessenta e oito centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 28/10/2.015
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LEGISLATIVO

REQUERIMENTOS E INDICAÇÕES
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM

26 de OUTUBRO de 2015

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor DIAMANTINO ANTONIO DE CASTILHO.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor DARCY MARTINS BRUDER.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor PAULO CELESTINO DE OLIVEIRA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora DIVA DALTIO DE CASTILHO.

Denílson Rocha Ziroldo-Presidente
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Paulo
Dias Novaes Filho, para que, por meio do setor competente, nos informe
se existe a possibilidade de abrir a farmácia localizada no Posto da Barra
Grande pelo menos duas vezes na semana, visando atender os morado-
res que residem no local, para que os mesmos não precisem se deslocar
até a cidade para pegar seus medicamentos.
-que seja oficiado à SABESP- Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo, para que seja realizado o reparo no leito carroçável
da rua Santa Madalena, confluência com a rua São Lucas.
-que seja oficiado à Sabesp-Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo, para que seja realizada a avaliação da tubulação existente
na rua Paulo Contrucci Leal, no bairro Vila Operária, e nos informe se a
mesma está sendo utilizada, tendo em vista que constantemente existe
vazamento de esgoto naquele local, exalando mau cheiro e comprometen-
do o leito carroçável.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Paulo
Dias Novaes Filho, para que, por meio do setor competente, providencie
em caráter de urgência a troca de toda a fiação do barracão da reciclagem
localizado próximo à antiga Estação Ferroviária de Avaré. Justifica-se tal
pleito, pois existe risco eminente de incêndio pois no local há muito
material inflamável, colocando em risco a segurança dos trabalhadores.
- para que, por meio do setor competente, estude a possibilidade do
caminhão da prefeitura que realiza a coleta de papelão no centro da
cidade, retorne ao horário antigo, para que os catadores de reciclagem
possam recolher o material antes da passagem do caminhão.

Roberto Araujo-Vice Presidente
- Considerando que recentemente esta Casa de Leis promoveu a revisão
do Plano Diretor da Estância Turística de Avaré - Projeto de Lei Complemen-
tar nº 05/2015; Considerando que o respectivo Projeto de Lei, ora revisado,
foi encaminhado para apreciação do Poder Executivo municipal e lá ainda
se encontra; Considerando que nesse ínterim, esta Colenda Casa de Leis
recebeu um pedido formulado pela empresa Ecco Natura Construções Ltda

- EPP, de propriedade do Senhor Antônio Carlos Capecci, que neste ato fica
fazendo parte integrante desta propositura; Considerando que referida em-
presa possui filial há mais de 15 anos sediada na Av. Paranapanema, nº
1.596 e nº 2.200, em área de 24.200 m²; Considerando que a referida
empresa pretende desenvolver naquela área um Centro Comercial, porém,
devido à classificação da área como ZEIS, ficou inviável a instalação do
citado Centro Comercial; Considerando que a instalação do Centro Comer-
cial naquele local irá gerar empregos e aumentará a arrecadação de receitas
ao município, além do que, o empresário utilizando-se de sua própria área,
não precisará reivindicar uma área no Distrito Industrial ao poder público
municipal e com isso a Prefeitura poderá ceder suas áreas a outros empre-
sários que pretendam instalar ou ampliar suas empresas em nossa cidade;
Considerando que o referido local já serve de interesse comercial, pois a
filial da empresa Ecco Natura Construções Ltda - EPP já está instalada há
15 anos naquele local, ou seja, equivocadamente aquela área foi classifica-
da como ZEIS, enquanto na verdade, deveria ser classificada como ZIC,
ou pelo menos como ZM2 ou ZM3;
Considerando que ainda existe tempo hábil para corrigir este equívoco, e
que este Parlamento não pode se omitir diante do documento protocolado
nesta Casa de Leis pela empresa Ecco Natura Construções Ltda - EPP, de
propriedade do Senhor Antônio Carlos Capecci, REQUEIRO à Mesa, após
ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, seja oficiado ao
Conselho do Plano Diretor do município de Avaré para que a referida área,
objeto deste requerimento, seja classificada como ZIC ou ZM2 ou ZM3,
como medida de inteira justiça! Por fim, REQUEIRO ainda, que o Conselho
do Plano Diretor do município de Avaré, ao proceder à correção do equívo-
co, comunique o Prefeito Municipal de Avaré, Senhor Paulo Dias Novaes
Filho para a devida correção no Projeto de Lei complementar nº 05/2015.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA.
-Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora BENEDITA MARIA DANIEL SCHIMIDT.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor ALFREDO CLIVATTI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora DORI MARLENE BARBOZA.

Francisco Barreto de Monte Neto- 1º Secretário
- oficiado a empresa SABESP (Companhia de Saneamento Básico do
Estado de S. Paulo) no sentido de providenciar o fechamento de buracos
abertos e não fechados conforme determinação legal nos seguintes ende-
reços:-Rua Higino Rotelli, 1850 - Vila Martins III; -Rua Prof. Francisco
Rodrigues dos Santos, 605-Vila Martins II ;-Rua Tereza Lobo Catib, 495, e
entre os nºs 531 e 555- Res. Mario Emílio Banwart; -Rua Bastílio Ovídio
Tardivo, 148- Lotº S. Judas Tadeu II ; -Rua João Jacob da Rocha , 63- Lotº
S. Judas Tadeu II; -Rua Santa Catarina, 1079- Centro; -Rua Jairo de
Oliveira, 307-Plimec; -Rua José Bruno, 66 - Bairro Camargo
- a empresa SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de S.
Paulo) no sentido de verificar e sanar os problemas detectados pelos munícipes,
os quais pedem soluções nos seguintes endereços:-Rua Tereza Lobo Catib -
Próximo aos nºs 495 e 531- tampas da caixa de inspeção estão acima do
nível da rua, com riscos de acidentes; -Rua Lineu Ptrestes 1831-Bairro Água
Branca- Vazamento; -Av. João Victor de Maria próximo ao nº 510-V. Martins II-
Tampa da caixa de inspeção abaixo do nível da rua, formando um buraco com
risco de acidentes; -Rua Mato Grosso, próximo à Rua Alagoas - Centro-
Vazamento; -Rua Constantino Palesi próximo ao nº 53- Plimec; -Rua Francis-
co Jorge de Lima próximo ao nº 341- Plimec- Vazamento
- a empresa SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de S.
Paulo) no sentido de verificar e sanar os problemas detectados pelos
munícipes, os quais pedem soluções nos seguintes endereços:-Rua Álva-
ro Filgueiras, bairro Plimec, próximo ao poço de inspeção da SABESP, cuja
caixa de inspeção encontra-se entupida, causando vazamento do esgoto;
-Rua D. Carmem Dias Faria, próximo ao nº 4339 no bairro Vera Cruz; -Rua
Nicola Pizza esquina c/ a Rua Caetano Luchesi- Vila Martins III- Poços de
inspeção da SABESP constantemente entupidos, escorrendo pela sarjeta,
causando transtorno aos moradores daquela localidade pelo mau cheiro, e
quando chove se mistura à enxurrada, agravando ainda mais o problema;
-Avenida Paranapanema nº 1001 - Vazamento sob a lajota

Edson Flavio Theodoro da Silva- 2º Secretário
- para que envie a esta Casa de Leis a seguinte informação: Se existe a
possibilidade de transferir o Tiro de Guerra para o prédio da antiga Estação
Ferroviária que se encontra abandonado e utilizar o prédio do atual Tiro de
Guerra para expandir o Posto de Saúde da Rua Acre, que está anexo.

Antonio Leite de Oliveira
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Paulo Dias Novaes Filho, DD.  Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré, conforme resposta ao requeri-
mento 1841/2014 por meio do ofício nº 1430/2014, onde informou que
estava prevista para o ano de 2015 a reforma na unidade escolar Rebouças
de Carvalho. Requeiro que nos informe uma data para o início da reforma,
uma vez que, os alunos têm sofrido com a falta da manutenção e dos
reparos necessários.
- que seja oficiado o COMUTRAN (Conselho Municipal de Trânsito), no
sentido de providenciar melhorias na sinalização em toda a extensão da
Av. João Vítor de Maria, tais como pintura e placas.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Paulo Dias Novaes Filho, DD.  Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré, para que, por meio do setor
competente, envide esforços no sentido de tomar providências urgentes,
referente a quantidade de fios caídos nas vias públicas do nosso Municí-
pio. As empresas CPFL e VIVO, informaram que já foram feito os reparos
necessários, mais os fios continuam levando risco a população.
- que seja oficiado à SABESP (Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo), para que providencie em caráter de urgência repa-
ros necessário na tampa de esgoto e no calçamento que afundou na Rua
Bastos Cruz em frente ao nº 1618.

Benedito Braz Ferreira
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. PAULO DIAS NOVAES FILHO DD.
Prefeito da Estância Turística de Avaré, para que por meio do setor
competente estude a possibilidade de realizar o plantio de árvores na
Praça Anacleto Ribeiro, no bairro São Sebastião.

Carlos Alberto Estati
- Considerando que as pessoas com deficiência são, na maioria das
vezes, mais vulneráveis e estão mais suscetíveis a serem vítimas de
maus-tratos, agressão, violência psicológica e física, abuso e exploração
sexual; Considerando que a violência contra a pessoa com deficiência na
maioria das vezes é praticada por parentes próximos, muitas vezes,
dentro da residência onde o próprio deficiente vive, dificultando a ação e
a intervenção da polícia e dos órgãos de fiscalização; Considerando que
em algumas cidades do Estado de São Paulo foram criadas "Residências
Inclusivas", que são residências adaptadas, com estrutura física adequa-
da, onde pessoas com deficiência, em situação de dependência, que
sofreram violência e maus-tratos são acolhidas; REQUEIRO à Mesa,
após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais,  seja
oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré,
Paulo Dias Novaes Filho, para que  por meio da Secretaria Municipal do
Direito das Pessoas com Deficiência,  informe a esta Casa de Leis sobre
a possibilidade de realizar estudos, visando a implantação de uma "Resi-
dência Inclusiva" em nossa cidade, para atender essas pessoas em
situação de dependência.
- Considerando que o Acidente Vascular Cerebral (AVC), popularmente
conhecido  como  derrame, é uma das  principais causas  de morte e
sequelas  no Brasil e no Mundo, e que por isso a Organização Mundial de
Saúde (OMS) recomenda a adoção de medidas urgentes para a prevenção
e tratamento da doença; Considerando ser Avaré referência na área de
saúde para outros 17 municípios, Considerando a proximidade da inaugura-
ção da UPA em nossa cidade; REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e
dispensadas as formalidades regimentais, seja  oficiado ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, Paulo Dias Novaes Filho,
para que  por meio da Secretaria Municipal da Saúde para que informe a esta
Casa de Leis, se a nova UPA será dotada de leitos hospitalares, profissio-
nais capacitados, injeção de trombolítico que reduz em 30% o risco de
sequelas do AVC, até que se possa encaminha-los à uma UTI.
- Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES ao médico neurologista, Dr. VICENTE JOSÉ
SCHIAVÃO de nossa cidade, pelo tratamento dispensado aos seus paci-
entes, mostrando-se pontual, atualizado quanto as metodologias, um pro-
fissional de alto nível.

Eduardo David Cortez
- que sejam oficiadas as Secretarias Municipais de Obras e Turismo,
para que informem a esta Casa de Leis no sentido de responder aos
seguintes quesitos: Qual a previsão do término das obras do Camping
Municipal e do Bairro Balneário Costa Azul? Estas serão findadas até o
período de Estação de Verão?
- que sejam oficiadas as Secretarias Municipais de Obras, esportes e turismo,
para que informem a esta Casa de leis no sentido de responder aos seguintes
quesitos: Como ficará a questão do Complexo da Pista de Skate como
sanitários, bebedouros e coberturas, na praça pública José Rodrigo Suman.
- que seja oficiado à Secretaria Municipal de Obras, para que informe a esta
Casa de Leis no sentido de responder aos seguintes quesitos: Quando
haverá reformas nos sanitários, localizados na praça pública do Largo Santa
Cruz? Por que até o presente momento ainda não houve tal reforma? O
Poder Executivo Municipal tem uma previsão do início das reformas?
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Paulo
Dias Novaes Filho, para que informe a esta Casa de Leis no sentido de
responder aos seguintes quesitos: Quais as razões existentes pelas quais
om plano de carreira do servidores públicos municipais, já votado nesta
Casa, não está sendo executado? Por quais argumentos consolidados
não está havendo aplicabilidade da norma jurídica? Quais os álibis
embasados há serem alegados em razão do não cumprimento da Legisla-
ção municipal pertinente?

Ernesto Ferreira de Albuquerque
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que sejam oficiados o Diretor Geral da FSP - Faculdade
Sudoeste Paulista, Prof. MS. Irineu Leonardo Junior e o Presidente do
Diretório Acadêmico FSP - Campus Avaré Thiago Justo, convidando-os
para comparecem em Sessão Ordinária a ser definida, a fim de esclareci-
mentos sobre os valores adicionais cobrados pela Instituição dos estu-
dantes financiados pelo FIES.
- REQUEIRO que seja oficiado à Secretaria do Meio Ambiente, para que tome
conhecimento das sugestões feitas pelo cidadão Rubens Prata, as quais
foram reunidas em texto anexo denominado "Estatuto da Mãe Terra de Avaré".

Julio Cesar Theodoro
- Ao Prefeito da Estância Turística de Avaré, Senhor Paulo Dias Novaes
Filho, e a Setor competente para que nos informe se o Museu de Avaré,
está aberto para visitação e quais os horário de funcionamento.
- Ao Lar São Vicente de Paula, para que envie a essa Casa de Leis, a prestação
de contas referente a utilização das verbas da Emenda Parlamentar, enviada
pelo Vereador Julio Cesar Theodoro, informando-nos:1 - Qual foi a destinação;

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
- Considerando que a energia solar é um meio eficaz e barato para produção de
energia elétrica; Considerando que o uso da energia solar reduz as emissões de
gases de efeito estufa, o que traz grandes benefícios para o meio ambiente,
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais,  que seja oficiado  ao Exmo. Sr. Paulo Dias Novaes Filho, DD.
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que por meio do setor
competente, informar sobre a possibilidade de oferecer incentivos fiscais para
pontos comerciais e indústrias que se utilizem de energia solar.
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INDICAÇÕES
Denílson Rocha Ziroldo-Presidente

- para que, por meio do setor competente, providencie em caráter de
urgência, a capinação e remoção do lixo localizado na rua Álvaro Filgueiras,
próximo a estação de elevação da SABESP no bairro Plimec.
- para que, por meio do setor competente, providencie em caráter de
urgência a instalação de redutor de velocidade na rua Heitor de Barros,
próximo a EMEB Orlando Cortez.
- para que, por meio do setor competente, providencie em caráter de
urgência a instalação de ventiladores no Pronto Socorro Municipal. Justi-
fica-se tal pleito devido ao calor excessivo que vem ocorrendo nos     últimos
dias e a tendência para os próximos meses é piorar, sendo assim causan-
do mal-estar aos pacientes que ficam aguardando atendimento ou mesmo
os que estão em observação.
- para que, por meio do setor competente, providencie em caráter de
urgência a melhoria na iluminação e a troca das lâmpadas localizadas do
lado de fora do barracão da reciclagem localizado próximo à Estação
Ferroviária.
- para que, por meio do setor competente, seja notificado o proprietário do
lote localizado na rua Júlio Belluci, ao lado do nº81, para que mantenha seu
terreno limpo e realize a construção de passeio público.
- para que, por meio do setor competente, providencie em caráter de
urgência a melhoria da iluminação na Praça Anacleto Ribeiro.

Roberto Araujo-Vice-Presidente
- para que através do setor competente providencie com urgência a
reforma do ponto de ônibus instalado na Praça Cruz da Carmélia, no
Bairro: "Balneário Costa Azul II", uma vez que o citado ponto de ônibus
encontra-se em condições precárias, prejudicando os usuários do trans-
porte público urbano. Segue em anexo foto ilustrando a propositura.
- para que denomine Praça ou Logradouro Público com o nome do saudoso
Senhor JOÃO MENDES DE OLIVEIRA, falecido no dia 31/07/2008.

Francisco Barreto de Monte Neto-1º Secretário
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente a manu-
tenção na pintura das lombadas da Rua Seme Jubran, em toda sua
extensão, no bairro Paraíso.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, a operação
tapa- buracos na Rua Luigi Talamonti em toda sua extensão, na Vila Martins I.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, a operação
tapa-buracos na Rua Nicanor Garcia, no Bairro Plimec, em toda a sua extensão.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, a opera-
ção tapa-buracos na Av. João Victor de Maria, próximo aos nºs 871, 1001
e 1240, na Vila Martins II.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, a opera-
ção tapa- buracos na Rua Raul Ozuna Delgado em toda sua extensão, no
bairro Plimec.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, a opera-
ção tapa- buracos na Rua Musa, em toda sua extensão, na Vila Martins II.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, a opera-
ção tapa-buracos na Rua Zico de Castro, esquina com a Rua Tonico
Boava, no bairro santa Elizabeth.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, a opera-
ção tapa- buracos rotatória da Av. Emilio Figueiredo, na confluência das
Ruas Alaíde Claudio e José Miguel paixão, no bairro Paraíso.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, a opera-
ção tapa- buracos na Rua João Dias Ayres, esquina com Rua Musa, na
Vila Martins II, próximo à Creche e Posto de Saúde
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, a manu-
tenção no leito carroçável da Rua Arminda Giralda Bertolacini, próximo ao
nº 665 - Vila S. João, onde houve afundamento nas lajotas.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, a manu-
tenção no leito carroçável da Rua Tonico Boava, próximo ao nº 556, no
bairro Santa Elizabeth, onde houve afundamento nas lajotas.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, a manu-
tenção no leito carroçável da Rua Goiás, próximo ao nº 2156 -  Centro,
onde houve afundamento nas lajotas.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, a manu-
tenção no leito carroçável da Rua Mario Gomes Timóteo próximo ao aos nºs
21,200, 80 e 102, na Vila S. João, onde houve afundamento nas lajotas.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, a manu-
tenção no leito carroçável da Rua Prof. Azurara, próximo ao nº 24 - Vila
Martins III, onde houve afundamento nas lajotas.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, a manu-
tenção no leito carroçável da Rua Amaral Pacheco próximo ao nº 1971 -
Bairro Santana, onde houve afundamento nas lajotas.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, a manu-
tenção no leito carroçável da Rua Musa, próximo ao nº 1997 - Vila Martins
II, onde houve afundamento nas lajotas

Edson Flavio Theodoro da Silva-2º Secretário
-Que através do setor competente seja dada, pelo Executivo, a denomina-
ção de Nelson Pala a um próprio municipal como forma de prestar signifi-
cativa e merecida homenagem ao brilhante educador, destacado esportis-
ta, respeitável cinematógrafo e honrado cidadão.
-Para que através do setor competente providencie estudos no sentido de
implantar um redutor de velocidade na Rua Higino Rotelli, entre as qua-
dras das Ruas Professor Amorim e Nicola Pizza, nas proximidades da
Escola Eruce Paulucci, Localizada na Vila Martins III.
-Para que determine estudos à Comissão Municipal de Trânsito (Comutran)
a fim de inserir faixa amarela de três metros proibindo o estacionamento
no trecho inicial da Rua Minas Gerais, pelo lado esquerdo, próximo ao
cruzamento com a Rua Lineu Prestes.

Antonio Leite de Oliveira
-por meio do setor competente, providencie reparos necessários do calça-
mento na Rua Félix Fagundes, altura do nº 260.

-por meio do setor competente, providencie melhorias no calçamento em
toda extensão da Rua Bastos Cruz.
-por meio do setor competente, providencie operação tapa buraco em toda
a extensão da Rua Roberto Keller no bairro Vila Operária.

Benedito Braz Ferreira
-para que por meio do setor competente realize a limpeza de área verde
localizada a Rua Amos Contrucci, Vila São Sebastião.
-para que por meio do setor competente realize a troca limpeza de área verde
localizada no entroncamento da Rua Professor Sebastião Pinheiro com Ave-
nida Marginal José Geraldo Martins da Costa, no bairro Bonsucesso II.
-para que por meio do setor competente realize operação tapa-buracos na
Rua Saul Bertolaccini, altura do nº. 326 e 336, defronte à Igreja Santa
Elizabeth, no bairro Santa Elizabeth.
-para que por meio do setor competente realize a troca de lâmpada do
poste de iluminação pública à Rua Professor Amorin, altura do nº. 950,
defronte a EMEB Eruce Paulucci, no bairro Bonsucesso II.

Bruna Maria Costa Silvestre
-para que por meio do setor competente providencie a limpeza do leito
carroçável da Rua Ancara, bairro Jardim Europa II retirando os montes de
lixos descartados de forma irregular que tem atrapalhado o transito local.
-para que por meio do setor competente providencie a limpeza e retira de
entulhos depositados de forma irregular nos fundos da Creche Adalgiza Almeida
Ward, localizada na Rua Soldado Ulisses Padilha, Conjunto Brasil Novo.
-para que por meio do setor competente providencie a manutenção do
telhado do ponto de ônibus instalado na Rua Jobel Leonel Corrêa confluên-
cia com a Rua Paulo Contrucci ao lado do numeral 11, bairro Vila Operária.
-para que por meio do setor competente providencie a recuperação do leito
carroçável - operação tapa buracos - na Rua Luigi Talamonti entre as Ruas
Sergipe e Odilon de Paula Assis, bairro Água Branca.
-para que por meio do setor competente instale uma Placa informativa de
"PROIBIDO JOGAR LIXO E SIMILARES" na calçada do córrego Água Bran-
ca, localizado na Rua Sergipe confluência com a Rua Luigi Talamonti (antiga
Rua Musa), tendo em vista que os materiais descartados caem no leito do
córrego, fato que vem ocorrendo a algum tempo, desde 2013 venho solicitan-
do atenção para esse fato, mas até a presente data sem lograr êxito.
-para que por meio do setor competente notifique o proprietário da chácara
"Massud" localizada na Rua Amaral Pacheco entre as Ruas Piauí, Sergipe
e Ernesto Vendramine, para que o mesmo proceda com a poda de galhos
da plantação de bambus localizada na Rua Ernesto
Vendramine próximo ao leito do Córrego Água Branca que tem tomado parci-
almente conta do leito carroçável, atrapalhando o fluxo de veículos no local.
-para que por meio do setor competente providencie a pintura da faixa de
pedestre instalada na Rua Domiciano Santana confluência com a Rua
Rio de Janeiro, Centro.
-para que por meio do setor competente providencie 1 painel ou cartaz
diário constando o nome dos Médicos Especialistas e os horários que os
mesmos dão plantões de retaguarda no Pronto Socorro Municipal, para
ciência dos munícipes.
-para que por meio do setor competente providencie tambores ou lixeira
tipo gaiola para armazenamento do LIXO que o depósito de reciclagem
localizado na Avenida Paranapanema confluência com a Rua Marta Rocha
descarta no canteiro central da referida via.
-providencie placa informativa de LOMBADA e Placa de advertência ÁREA
ESCOLAR defronte a Escola Estadual Padre Emilio Immoos, localizada na
Avenida Paranapanema confluência com a Rua Marta Rocha.
Justifica-se tal propositura devido à solicitação de pais de alunos matricu-
lados na citada instituição de ensino público, que informaram o abuso de
velocidade empreendida por motoristas que trafegam pelo local.

Eduardo David Cortez
-para que por meio do setor competente, seja providenciada a notificação
do proprietário do lote, localizado na Rua Sérgio Barreira, ao lado do nº 126,
no Bairro do Camargo
-para que por meio do setor competente, sejam providenciadas as ilumina-
ções urbanas dos Bairros Vila Esperança, Jardim Paraíso e Jardim Tropical
-para que por meio do setor competente, seja oficiado à empresa América
Latina Logística, no sentido da realização da manutenção, procedimento de
reparos da malha ferroviária e principalmente limpeza em todo o perímetro
urbano, localizado ao entorno do local de toda a extensão da linha férrea
-para que por meio do setor competente, sejam providenciadas e realizadas em
caráter de urgência c a pavimentação asfáltica do estradão, o qual interliga os
bairros Vila Martins I e III, há Vila Jardim, Brabância e Vila Esperança, implan-
tando também iluminações adequadas em todo o trecho compreendido.
-para que por meio do setor competente, sejam realizadas as devidas
manutenções e procedimentos de reparos, na praça pública localizada no
Bairro do Camargo
-para que por meio do setor competente, sejam providenciadas a devida
limpeza no ponto de ônibus circular, localizado na Avenida Joaquim Manoel
Fernandes, no Conjunto Habitacional do Camargo, nas proximidades do
Centro de Ressocialização.
-para que por meio do setor competente, estude a possibilidade novamen-
te da concessão do procedimento de descontos de 50% nos cursos de
nível superior da FREA, aos funcionários públicos municipais e seus
filhos, também 100% de bolsa aos filhos de professores.

Julio Cesar Theodoro
-Para que estude a possiblidade de ratificar o Projeto do Fundo Municipal
do Meio Ambiente para Fundo Municipal da Fauna e Flora Silvestres, a fim
de atender outras demandas do município.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
-por meio do setor competente, para que providencie a substituição da
lâmpada danificada na Rua Mario Nakamura em frente ao número 56.
Justifica-se o pleito a pedido de moradores, que relatam que há muito
tempo a mesma esta queimada.

-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito carroçável
da Rua da Colina, em frente ao número 722.
-por meio do setor competente, reiterando as indicações número 694/2015
e 1094/2015, providenciar em caráter de urgência o avivamento da pintura
da lombada existente na Rua Wenceslau Carlos Belinatto, em frente ao
número 130, bastante apagada e não visualizada pelos motoristas, o que
vem causando riscos de danos e acidentes. Justifica-se a indicação a
pedido de moradores, que relatam que é grande o fluxo de veículos em
horário de pico e assim muitos são obrigados a parar o veículo brusca-
mente, podendo ocasionar acidentes.
-por meio do setor competente, para que, a exemplo do que acontece em
algumas cidades, nosso município promova ações que facilitem a troca
gratuita de livros de leitura, disponibilizando, em diversos locais públicos
(mercado, rodoviária, postos de saúde, etc), nichos para depósitos e
retiradas de obras.
Acompanha esta propositura cópia do programa existente na cidade de
Belo Horizonte.
-por meio do setor competente, para que realize estudos para criação de
vagas de estacionamento exclusivas para idosos e pessoas com defici-
ência no roteiro de feiras livres da cidade. Ressaltamos que nada mais
justo do que idosos e pessoas com deficiência possam fazer suas com-
pras nas feiras livres da cidade com mais comodidade. A falta de locais
para que pessoas destes segmentos possam estacionar e frequentar
feiras livres é gritante, motivo pelo qual pedimos o atendimento deste
nosso pleito.

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 26/10/2015, a saber:
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolu-
ção, etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo
www.camaraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”.
Sugestões para aperfeiçoamento dos procedimentos podem ser
enviadas pelo e-mail: diretoria@camaraavare.sp.gov.br
 · Projeto de Lei nº 131/2015
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre a concessão de benefícios para paga-
mento de débitos fiscais em atraso, estabelece as normas para
arrecadação extrajudicial de débitos fiscais em atraso constan-
tes em dívida ativa e dá outras providências.
 · Projeto de Lei Complementar nº 132/2015
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração da
Educação Básica Municipal e dá outras providências
 · Projeto de Lei nº 133/2015
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município da
Estância Turística de Avaré e dá outras providências
· Projeto de Lei nº 134/2015
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza concessão de direito real de uso de bem
imóvel e dá outras providências (empresa KELLEY CRISTINA
FRAGOSO-ME)
 · Projeto de Lei nº 135/2015
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar adiantamento
de recursos financeiros destinados a realização da XXXIII
FAMPOP - Feira Avareense da Música Popular.
 CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral Administrativo

email: diretoria@camaraavare.sp.gov .br
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EMEB PROF CARLOS PAPA
Estância Turística de Avaré, 22  de outubro de 2015.

Fica organizado, na forma abaixo,  o Comitê para estudo e
reelaboração do Projeto Político Pedagógico - (P.P.P.)
Diretora: Leni Elisabete de Andrade Rocha
RG:9.517.285-3
CPF-983.298.638-91
Endereço- Rua Bastos Cruz, 2117 - Bairro: Santana
Representantes dos Professores
Fatima Aparecida de Araujo
RG: 18.111.575
CPF: 084.163.738-50
Endereço: Av. João Victor de Maria, 1030
Merces Fernandes Martos de Oliveira
RG: 18.111.274
CPF: 110.699.238-50
Endereço: Rua Maneco Dionisio, 490 - Bairro: Jardim Planalto
Adriana Contini Barreto
RG: 18.418.851-9
CPF: 180.843.378-58
Endereço: Rua Diamantino Ferreira Inocêncio, 178
Lucia Helena de Oliveira Amaral
RG: 13.954.179-2
CPF: 047.960.928-46
Endereço: Rua Professora Zaira Trench, 201
Elenil Rita Aparecida Moraes Martins
RG: 9.517.307
CPF: 020.978.688.43
Endereço: Rua Professor Arthur Eliseu de Carvalho, 196 - Bair-
ro: Santana
Representantes dos Funcionários
Vera Solange Machado de Andrade
RG: 21.972.576-7
CPF: 115.038.818-81
Endereço: Rua Tonico Boava, 1468 - Bairro: Santa Elizabeth
Marlene Martins de Oliveira
RG: 17.535.104
CPF: 072.011.938-30
Endereço: Rua Diamantino Ferreira Inocêncio, 297 Bairro: São Luiz
Representantes dos Pais
Vanda Machado de Oliveira
RG: 24.551.290-1
CPF: 145.600.848-07
Endereço: Av. Paranapanema, 1034 - Bairro: Bonsucesso
Maria Aparecida da Silva Palma
RG: 27.158.739-8
CPF:170.326.348-00
Endereço: Av. Emilio Figueiredo, 265 - Bairro: Jd. Tropical

Leni Elisabete de Andrade Rocha
RG: 9.517.285-3

Diretora

Avaré, 22 de outubro de 2015
EMEB "Dona Anna Novaes de Carvalho"

Fica organizado, na forma abaixo, o Comitê para estudo e
reelaboração do Projeto Politico Pedagógico (P.P.P.).
Diretor Substituto:
Mariliza Bovo de Oliveira
Professor Coordenador:
Maria do Carmo Bastos
Professoras:
Claudinéia das Graças Batista Benini - PEB I
Marlene Aparecida Elias - PEB I
Ivone Ferreira de Almeida - PEB I
Maria Silvia Mori - PEB I
Anna Concceta Papa Morelli - PEB II
Funcionários:
Adiana Celia Gomes Lucio - Inspetora de Alunos
Roseli Domingues Albuquerque de Oliveira - Cozinheira
Pais de Alunos:
Edilene Nazario dos Santos Natal
Ana Paula Carvalho de Oliveira
Jaqueline Cristiane Godoy de Brito
Gilmara Navarro Paulino Macan
Viviane Aparecida Batista Benini

Mariliza Bovo de Oliveira
Diretor Substituto

CEI JOSÉ MARIA PORTO
Estância Turística de Avaré, 022 de outubro   de 2015.
Fica organizado, na forma abaixo,  o Comitê para estudo e
reelaboração do Projeto Político Pedagógico – (P.P.P.) :
- Membros Natos:
Diretor: Célia Aparecida Corrêa Morais
RG: 16.791.085-1
CPF: 060.106.098-95
Enderço: Rua Cel. João Cruz nº 780
Vice-diretor: Maria Angélica Teixeira Henrique
RG: 41.081.044-7
CPF: 318.984.188-88
Endereço: Rua Isaac Rodriguês Alves nº 238
Professor Coordenador: Celina Tegani Araujo Nasr
RG: 40.683.401-5
CPF: 337.392.658-09
Endereço: Praça João Durço nº 35
- Membros Eleitos:
- Pais de Alunos:
Representante do Berçário I: Cássia Cristina Vieira
RG: 28.063.623-4
CPF: 170.502.958-25
Endereço: Rua Santa Cruz nº 11
Representante do Berçário II: Wadih Georges Nasr Neto
RG: 33.037.789-9
CPF:302.980.698-73
Endereço: Praça João Durço nº 35
Representante do Maternal I: Marcelo Augusto de Souza
RG:  34.234.255-1
CPF: 370.079.678-17
Endereço: Rua Alice Mendes de Souza nº 105
Representante Maternal II: Juciney Cristina Ferreira dos Anjos
RG: 10.754.261 MT
CPF: 280.647.628-39
Endereço: Rua Maximina Brizola nº 151
Represntante Etapa I: Mônica Aparecida da Silva Fragoso
RG: 45.518.882-8
CPF: 330.101.558-16
Endereço: Rua Jairo Amorin nº 595
Representante Etapa II: André Quintiliano Teixeira
RG: 26.717.178-X
CPF: 265.327.228-80
Endereço: Rua Paulo Fogaça nº 106
- Funcionários:
Representante PEB I: Vanessa Félix Ferreira
RG: 43.193.499-X
CPF: 309.740.608-52
Endereço: Rua Amaral Pacheco nº 1445
Representante PEB II: Cibele Cristina Bove
RG: 23.010.854-4
CPF: 173.955.798-01
Endereço: Rua Zico de Castro nº 140
Representante ADIs: Jusner Justo de Oliveira
RG: 32.505.897-0
CPF: 222.251.388-00
Endereço: Rua Coronel Coutinho nº 1227
Representante Professor Adjunto: Juliana Damásio de Oliveira
RG: 47.819.368-3
CPF: 389.147.418-00
Endereço: Rua Capitão Israel nº 53
Representante da Limpeza: Tereza Maria dos Santos André
RG: 20.156.556-0
CPF: 141.637.158-35
Endereço: Rua Jaime Quartucci nº 04
Representante da Cozinha: Cléia Aparecida de Almeida
RG: 27.003.270-8
CPF: 180.515.958-58
Endereço: Rua Pref. Artur de Carvalho nº 2095

Célia Aparecida Corrêa Morais
RG: 16.791.085-1

Diretor de Escola

OUVIDORIA MUNICIPAL
Um canal de diálogo entre a

prefeitura e o cidadão.
Exerça sua cidadania.

Tel. (14) 3711-2500
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01 trabalhador suinocultura (casal) CC
01 caseiro (casal)
01 empregado domestico faxineiro F
01 cozinheiro F/M
01 ajudante de pizzaiolo F/M
01 auxiliar de cozinha F/M
01 encarregado de obras M (Bauru)
01 auxiliar de manutenção predial M
01 engenheiro agrônomo M
01 mecânico de equipamentos indus-
triais M (Ce C)
01 operador de caldeira  M
01 borracheiro M
02 eletricista autos M
01 mecânico de máquina agrícola M
01 pintor de autos M
01 funileiro M
02 auxiliar de enfermagem F/M
01 cabeleireiro F/M
01 esteticista F
01 manicure F
01 assistente administrativo F/M
01 auxiliar de escritório M (temporário)
01 vendedor externo F/M
01 vendedor interno F/M
01 supervisor de vendas F
01 gerente administrativo F
01 operador de caixa F (noturno)

VAGAS EXCLUSIVAS PARA
PESSOAS COM DEFICIENCIA
01 auxiliar de confecção F/M
01 assistente administrativo F/M
EMPREGADORES: É necessário o
cadastro da empresa, ou pessoa físi-
ca, no endereço eletrônico
maisemprego.mte.gov.br, ou direta-
mente no PAT, para a colocação de
vagas e processo seletivo.
CANDIDATOS: É necessário cadas-
trar-se no SISTEMA MAIS EMPRE-
GO através da internet ou junto ao
PAT (Posto de Atendimento ao Tra-
balhador). Você utilizará os seguin-
tes documentos:
" PIS (Programa de Integração
Social) ou equivalente NIT, PASEP,
Bolsa Família, Cartão Cidadão.
" Carteira de Trabalho
" RG
" CPF
" CNH
" Estamos na Rua Rio Grande
do Sul, nº 1810, Centro, (Prédio Cen-
tro Administrativo Municipal), entrada
pela rua Ceará. Maiores informações
ligue 14-37321414.
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Avaré realiza no dia 6 de
novembro, das 8h às 13h, a I
Conferência Municipal dos
Direitos da Pessoa com Defi-
ciência. Agendado para acon-
tecer no Instituto Federal São
Paulo (IFSP-Campus Avaré),
na Avenida Professor Celso
Ferreira da Silva nº 1333, o
evento tem como tema cen-
tral "Os Desafios na Imple-
mentação da Política da Pes-
soa com Deficiência: a Trans-
versalidade como radicalida-
de dos Direitos Humanos".

os direitos da pessoa com deficiência
Conferência vai debater

I Conferência
Municipal
dos Direitos da
Pessoa com
Deficiência
Data: 6 de novembro, das 8h às 13h
Local: Instituto Federal São Paulo (IFSP-
Campus Avaré), na Avenida Professor
Celso Ferreira da Silva nº 1333

A conferência vai analisar,
propor e deliberar sobre polí-
ticas públicas relacionadas à
pessoa com deficiência e de-
baterá também acerca de
questões ligadas aos direitos
humanos: gênero, raça, orien-
tação sexual e ciclos de vida.

É uma oportunidade para
que instituições interessadas
em assuntos relativos à pes-
soa com deficiência possam
esclarecer dúvidas e expor
suas sugestões para inclusão
deste público em Avaré.

A Secretaria Municipal de Educa-
ção de Avaré foi selecionada entre
os dez primeiros colocados no Prê-
mio Nacional de Educação Fiscal, edi-
ção 2015, na categoria Instituição.

O projeto desenvolvido na rede
municipal envolve alunos do primeiro
ao quinto ano, professores e a comu-
nidade com o objetivo de conscienti-
zar sobre a aplicação correta dos recur-
sos públicos, bem discutir sobre pro-
blemas ambientais. Promovido pela
Federação Brasileira de Associações de
Fiscais de Tributos Estaduais, o concur-
so terá cerimônia de premiação em Bra-
sília no dia 24 de novembro.

Após a avaliação da Comissão
julgadora, o projeto teve a maior
pontuação entre os dez primeiros
colocados em nível nacional. A pro-
posta de trabalho aborda temas
como: impostos e taxas (IPTU,

Avaré é selecionada para
Prêmio Nacional de Educação Fiscal

EDUCAÇÃO

ICMS), Nota Fiscal, direitos e deve-
res do contribuinte, retorno dos
recursos públicos para ações em
benefício da população, além de
questões ambientais. Em janeiro
deste ano, desenhos feitos por alu-
nos participantes ilustraram a capa
do carnê do IPTU em Avaré.

Para participar da premiação o Pro-
jeto foi aprovado por ter atendido
todos os critérios citados no regula-
mento: inovação e criatividade; sus-
tentabilidade; número de publica-
ções; atividades desenvolvidas; nú-
mero de beneficiários atendidos e
número de pessoas envolvidas.

A ação desenvolvida em Avaré
também foi aprovada em visita in
loco no dia 22 de setembro, quando
uma equipe técnica esteve na EMEB
Professor Ulisses Silvestre para veri-
ficação do projeto.

Programação
08:00 - Credenciamento
08:30 - Abertura oficial
09:00 - Plenária de apreciação e aprovação
do Regimento Interno
09:15 - Palestra
10:15 - Café da manhã
10:30 - Discussão nos eixos temáticos
11:30 - Plenária para aprovação das propostas
12:30 - Eleição dos Delegados à Conferên-
cia Estadual
13:00 - Encerramento

Projeto ofereceu conceitos de educação ambiental e financeira


