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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
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José Ricardo Cardozo Barreto
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FAZENDA - Tel. 3711-2545 | 3711-2566
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Paulo Henrique Ciccone
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Tel. 3711-2548 | 3711-2567

João José Dalcim
Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)
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SERVIÇOS - Tel. 3711-1340 | 3711-2543 | 3711-2544
Ricardo Aurani
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CALENDÁRIO DE EVENTOS

Fique por dentro

02 Bem Vindo Turista! 09h PIT
03 Encontro de Violeiros 16h às 22h Centro Comunitário do Jardim Brasil
08 Dia da Vitória 10h às 16h  Largo São João
08 Oficinas Culturais Itinerante –

Expressão Teatro 19h30 Vila Dignidade – Bairro do Camargo
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FALECIMENTOS
PERÍODO DE

24/04/14 A 30/04/2015

O feriado nacional de 1º de maio terá atividades
culturais e esportivas. Primeiro, no CAIC Djanira, a
partir das 9h com a realização da Corrida Light Run
Avaré (10 km misto - asfalto/trilha). E a partir das
13h no bosque o público verá shows de música, po-

1º DE MAIO

Atrações no CAIC e no Largo
São João agitam o feriado

esias nas árvores e tendas temáticas, organizadas
pelas Secretarias de Cultura e Esporte.

Durante a concentração o Sindicato dos Empre-
gados no Comércio de Avaré (Sincomerciários) sor-
tearÁ brindes para os empregados no comércio local

Em seguida, das 17h às 22h, acontece no Largo
São João o Circuito Sesc de Artes - Conectando luga-
res, cuja programação inclui literatura, artes visuais,
música (espetáculo da cantora Karol Conka) e teatro.

ADELAIDE PEREIRA LIMA
*15/08/1927  +24/04/2015
ANTONIO CESAR NOGUEIRA DE CASTRO
*07/03/1931  +24/04/2015
BENEDITO STATI
*25/02/1943  +24/04/2015
OIRAZIL GONÇALVES DOS SANTOS
*05/12/1942  +24/04/2015
VIRGINIA MARIA FONTES CARDOSO
*03/04/1964  +24/04/2015
JACI MARIANO
*27/01/1948  +26/04/2015
JOSÉ GUILHERME DA SILVA
*25/12/1941  +26/04/2015
MANUEL DOS SANTOS
*28/12/1931  +26/04/2015
SEBASTIANA MENDES FERRARI
*22/01/1941  +26/04/2015
ALCINO DE SOUZA
*14/02/1951  +27/04/2015
ANDRÉ LUIZ BOUNASSAR
*24/08/1965  +27/04/2015
LUIZ PEDROSO DE LIMA
*16/02/1921  +27/04/2015
ODETE FAVERO DE MEDEIROS
*25/10/1942  +27/04/2015
MARIA APPARECIDA
*03/05/1923  +28/04/2015
EVA RODRIGUES DE MELO
*20/01/1951  +29/04/2015

Karol Conka
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JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de  vale alimenta-
ção, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a
aquisição de vale alimentação por meio de cartão magnético
para o funcionalismo público.
Fornecedor : Ecopag Adm. Cartoes de Credito e Ass/Cons de Tecn.
Empenho(s) : 160 a 217/2015
Valor : R$ 349.250,16
Avaré,  01 de maio 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 prestação de serviço de assinatura de TV a
cabo  no Paço Municipal,  tal quebra se faz necessária para a
contratação de um pacote de serviços que disponibilize uma
programação regional, incluindo a TV Avaré.
Fornecedor : RF TV a Cabo  Ltda
Empenho(s) : 8005/2014
Valor : R$ 19,90
Avaré,  01 de maio 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 pagamento de taxa de inscrição
de participação de atletas da SEME de Judô, em Botucatu.
Fornecedor : Federação Paulista de Judô
Empenho(s) : 5608/2015
Valor : R$  440,00
Avaré, 01 de maio 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 pagamento de taxa de inscrição
de participação de atletas da modalidade de Mountaim Bike da
SEME, na Copa Sudoeste Mountaim Bike 2015.

Fornecedor : Luiz Carlos Sonvesso
Empenho(s) : 5626/2015
Valor : R$  1.120,00
Avaré, 01 de maio 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 por se tratar de fornecimento de material de constru-
ção, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para
manutenção dos prédios  e conservação das vias públicos.
Fornecedor: Barbosa & Rosolen Ltda  ME
Empenho(s): 3177, 3142, 3659, 3508, 1999, 2065, 2001, 1998,
2000, 3428, 1997/2015
Valor : R$ 49.097,46
Avaré,  01 de maio 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 peças , tal
quebra de ordem cronológica é necessária para a manutenção
da frota municipal, sendo imprescindível para o bom funciona-
mento da municipalidade.
Fornecedor : José Geraldo Marques & Cia Ltda ME
Empenho(s) : 3617, 3621, 2194, 1661, 2196, 3418, 2181, 2195,
2184, 2189, 2193, 1935, 3924, 3925, 3927, 3993, 2191, 3992,
2179/2015
Valor : R$ 18.696,30
Avaré, 01 de maio 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 materiais
descartáveis hospitalares, tal quebra de ordem cronológica se
faz necessária para atendimento da Saúde Bucal de todas as
UBS - Unidades Básicas de Saúde.
Fornecedor : Zurich Medical do Brasil Ltda EPP
Empenho(s) : 15476, 15456/2014; 1799/2015
Valor : R$ 224.579,22
Avaré, 01 de maio 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 peças, tal que-
bra de ordem se faz necessária para manutenção do Transpor-
te do Ensino Fundamental.
Fornecedor : Auto Peças Ferlon Ltda - ME
Empenho(s) : 5352/2015
Valor : R$ 328,20
Avaré, 01 de maio 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 prestação de serviço de
monitoramento 24 horas, tal quebra de ordem se faz necessária
para o monitoramento das Unidades escolares do Ensino Fun-
damental.
Fornecedor : Pedra & Pedra Alarmes Ltda ME
Empenho(s) : 5175/2014
Valor : R$ 1.245,93
Avaré, 01 de maio 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 peças , tal
quebra de ordem cronológica é necessária para a manutenção
da frota municipal, sendo imprescindível para o bom funciona-
mento da municipalidade.
Fornecedor : José Geraldo Marques & Cia Ltda ME
Empenho(s) : 3617, 3621, 2194, 1661, 2196, 3418, 2181, 2195, 2184,
2189, 2193, 1935, 3924, 3925, 3927, 3993, 2191, 3992, 2179/2015
Valor : R$ 18.696,30
 Avaré, 01 de maio 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 engenharia civil para
o Carnaval Cultural, tal quebra de ordem se faz necessária para
proporcionar cultura, lazer e diversão para a população
avareense e os turistas, mantendo viva a tradição dessa festi-
vidade popular na Municipalidade.
Fornecedor : Celso Teixeira
Empenho(s) : 1905/2015
Valor : R$ 5.000,00
Avaré, 01 de maio de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal
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SAÚDE

Por intermédio do pro-
grama estadual "Mulheres
de Peito", a Secretaria da
Saúde realizará exames gra-
tuitos de mamografia a par-
tir da próxima segunda-fei-
ra, 4 de maio. Uma carreta-
móvel ficará no Terminal Ro-
doviário Manoel Rodrigues
para atender gratuitamente
as mulheres que tenham
entre 50 e 69 anos.

A unidade ficará até o dia
27 no local para atendimen-
to das 8h às 17h, de segunda
a sexta-feira, e das 8h às 12h,
aos sábados. Na carreta são
feitos exames preventivos
contra o câncer de mama.
Para as mulheres de 35 a 49
anos, haverá necessidade de

exames gratuitos de mamografia
Programa oferece
Carreta-móvel do "Mulheres de Peito"
atenderá no Terminal Rodoviário

encaminhamento médico.
Serão atendidas 50 mu-

lheres por dia, através de se-
nha que serão distribuídas
pela manhã e por ordem de
chegada. A senha só será vá-
lida para atendimento no
mesmo dia. Não haverá agen-
damento e as mulheres de-
vem apresentar RG e cartão
do SUS (obrigatório).

O "Mulheres de Peito"
dispõe de uma equipe mul-
tidisciplinar integrada por
técnicos em radiologia, pro-
fissionais de enfermagem,
pessoal administrativo e um
médico radiologista especi-
alizado em mama.

Além de mamógrafo, os
veículos são equipados com

aparelho de ultrassom, con-
versor de imagens analógicas
em digitais, impressoras, an-
tena de satélite, computado-
res, mobiliários e sanitários.

O objetivo do "Mulheres
de Peito" é promover rastre-
amento contínuo e organiza-
do da doença, visando à de-
tecção precoce de tumores
malignos inclusive em fases
em que a mulher não apre-
senta nenhum sintoma.

Câncer de
Mama

A OMS estima que no
mundo anuamente mais de
um milhão de casos de casos
de câncer de mama sejam

diagnosticados. É o tipo que
mais incide sobre a popula-
ção feminina e a causa mais
frequente de morte.

As causas do câncer de
mama não são ainda total-
mente conhecidas, mas
sabe-se que a doença é mul-
tifatorial e depende de uma
complexa combinação de fa-
tores. A idade é o principal

fator de risco, que aumenta
a partir dos 35 anos em al-
guns grupos. As mulheres
que têm entre 50 e 70 anos
são as mais propensas, por
isso as políticas de rastrea-
mento, baseadas nas reco-
mendações da Organização
Mundial de Saúde, são prio-
ritariamente focadas nessa
faixa etária.

Na próxima sexta-feira,
8 de maio, a partir das 10
horas, no Largo São João,
haverá eventos comemora-
tivos do "Dia da Vitória",
data que marca o fim da 2ª
Guerra Mundial, em 1945. A
exemplo dos anos anterio-
res, a Prefeitura se une ao
Tiro de Guerra 02-003 e à
Brigada Avareense de Via-
turas Militares Antigas para
promover essa iniciativa
cultural, que inclui mostra
de peças do acervo do Mu-
seu Histórico Anita Ferreira
De Maria.

DIA DA VITÓRIA

Avaré lembrará seus heróis de
guerra no Largo São João

Estão sendo lembrados,
em 2015, os 70 anos da vitó-
ria dos aliados na Europa com
a cooperação da Força Expe-
dicionária Brasileira (FEB),
que lutou contra o exército
nazista em campos da Itália.

No Largo São João, ao re-
dor do Monumento ao Praci-
nha, onde está sepultado o
soldado Sérgio Bernardino,
será prestada homenagem
aos ex-combatentes pelos
atiradores do TG e o público
poderá ver veículos militares
e exposição de fotografias e
peças usadas em combate

pelos expedicionários.
"Convidamos a todos, es-

pecialmente os estudantes,
para prestigiar a homenagem
singela a esses heróis que
jamais podem ser esqueci-
dos", realça Bethânia Ward
Rodrigues Cassetari, direto-
ra do Museu Histórico.

FEBIANOS - De Avaré, 33
jovens alistaram-se na FEB. O
único a perecer em combate
foi Sérgio Bernardino, morto
na Batalha de Montese, em
14 de abril de 1945. E no últi-
mo dia 12 de abril, aos 93
anos de idade, morreu Pedro

Mariano da Silva, o único ex-
combatente de Avaré que
ainda vivia.

Integraram a histórica
tropa avareense e merecem
ser reconhecidos como he-
róis da pátria o tenente Be-
nedito Rodrigues, os sargen-
tos Aubin Pinto de Toledo,
Augusto Tobias e Olavo Mer-
chet Mendes, os cabos Do-
mingos Barreira Sobrinho,
Francisco Verpa, Lázaro Al-
ves e Pedro Luiz Dias da Fon-
seca, além dos soldados An-
tônio Antunes de Arruda, Ar-
nold Bento Mariano, Avelino

Pinto Carneiro, Benedito
José Pereira, Edmundo
Trench, Hugo Mazzoni, Isol-
dino Francisco, João Batis-
ta, João Dias da Silva, João
Venâncio, Joaquim Aprígio
Ferreira, Joaquim Moura
Pinto, José Barbosa Perei-
ra, José Fernandes Mar-
ques, José Silva, José Valim
Filho, Luiz de Moura, Luiz
Quartucci, Nicola Cortez
Neto, Pedro Mariano da Sil-
va, Pedro Nespeca, Rufino
Gomes, Sérgio Bernardino,
Vicente Honorato de Mo-
rais e Ulisses Padilha.



AVARÉ, 1°  DE MAIO DE 2015SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 71712

SAÚDE

Tem início na segunda-
feira, 4 de maio e se estende
até o próximo dia 22, a cam-
panha de vacinação contra a
gripe no município. Em todas
as unidades de saúde haverá
vacinas disponíveis para a
população.

No próximo sábado, dia 9,
está sendo preparada uma mo-
bilização para reforçar a im-
portância da vacinação na pre-
venção da gripe. Na ocasião,
os postos de vacinação vão fi-

contra a gripe começa no dia 4
Campanha de vacinação

car abertos das 8h às 17h.
As doses da vacina ofere-

cem proteção contra três ti-
pos do vírus causador da gri-
pe, o Influenza: A (H1N1), A
(H3N2) e B. A meta é alcan-
çar 80% de cobertura nos gru-
pos prioritários.

A meta é vacinar crianças
de seis meses a menores de
5 anos, idosos a partir dos 60
anos de idade, trabalhadores
da saúde, gestantes, mulhe-
res com até 45 dias após o

parto, além da população pri-
vada de liberdade, dos funci-
onários do sistema prisional
e de portadores de doenças
crônicas não-transmissíveis.

Doença respiratória infec-
ciosa de origem viral, a gripe
Influenza pode levar a com-
plicações graves e à morte,
especialmente nos grupos de
alto risco. Ela é transmitida
por meio de secreções das
vias respiratórias da pessoa
contaminada ao falar, tossir,

espirrar ou pelas mãos, que
após contato com superfíci-
es recém-contaminadas por
secreções respiratórias pode
levar o agente infeccioso di-
reto à boca, olhos e nariz.

A transmissão é muito ele-
vada em ambiente domiciliar,
creches, escolas e em ambien-
tes fechados ou semifecha-
dos. Daí a recomendação de
manter ambientes ventilados.

O período de incubação
dos vírus Influenza varia de

um a quatro dias. Os sintomas
da doença são variáveis: vão
desde a infecção assintomá-
tica, até formas graves. Fre-
quentemente, é caracteriza-
da por início abrupto dos si-
nais e sintomas que são febre,
calafrios, tremores, dor de ca-
beça, mialgia e anorexia, as-
sim como sintomas respirató-
rios (tosse seca, dor de gar-
ganta e coriza), que persis-
tem por alguns dias, sendo a
febre o mais importante.

A Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, através
da Secretaria de Saúde,
vem atuando em várias fren-
tes contra a Dengue, trans-
mitida pelo mosquito Aedes
aegypt. Além da nebulização
(aplicação de veneno), rea-
lizada em bairros onde espe-
cialmente há suspeita ou ca-
sos confirmados da doença,
a Vigilância Sanitária, em
parceria com o Tiro de Guer-
ra está realizando visitas em
residências orientando a po-
pulação sobre como eliminar
os focos do mosquito, pre-
sentes em vasilhames com
água parada, locais propícios
para a criação da larva.

A guerra contra o mosqui-
to ganhou dois importantes
reforços esta semana: a cam-
panha da prefeitura incenti-
vando proprietários a limpa-
rem seus terrenos e o plantio
de citronela em alguns pon-
tos da cidade, planta que re-
pele qualquer tipo de mos-
quito em uma área de 50 m².

Citronela
A citronela é parecida

Vigilância reforça combate à Dengue

com a erva cidreira, mas não
pode ser ingerida. A planta é
bastante conhecida pelos
seus efeitos repelentes, prin-
cipalmente contra mosquitos
e borrachudos. A planta
apresenta mais de oitenta
componentes que afugen-
tam moscas e mosquitos.

Nebulização
A Vigilância Sanitária Mu-

nicipal (Visa) realiza a partir
de segunda-feira, dia 4, mais
um mutirão contra a dengue.
A ação ocorrerá no centro,
em ruas próximas ao Centro
Administrativo e ao Largo

São João. Na quarta, quinta e
sexta-feira os bairros Santa-
na e Vila Martins I receberão
os trabalhos de nebulização,
que começam a partir das 9h.

Precauções
Para que as visitas às ca-

sas aconteçam de forma efi-
ciente e a ação do inseticida
seja eficaz, os agentes da
Visa aconselham que os mo-
radores guardem em lugar
fechado ou cubram qualquer
tipo de alimento; mante-
nham portas, janelas e corti-
nas abertas; guardem em lu-
gar fechado ou cubram rou-

pas limpas; retirem roupas
do varal, mesmo que molha-
das; cubram ou virem bebe-
douros de animais: cães, ga-
tos e aves; cubram aquários
e retirem gaiolas de passari-
nhos e dobrem colchas de
camas e toalhas de mesas.

Durante a aplicação do in-
seticida, é aconselhável per-
manecer do outro lado da
rua. Recomenda-se retornar
para dentro de casa somen-
te após 30 minutos após a
aplicação. No caso de pesso-
as doentes e acamadas, man-
ter portas e janelas do quar-
to fechadas durante a aplica-
ção do inseticida, abrindo-as
30 minutos depois.

Qualquer dúvida, reclama-
ção ou denúncia sobre possí-
veis focos de dengue, entre em
contato com a Vigilância Sani-
tária de Avaré nos telefones
3733-3936 e 3733-3926.

Terrenos particulares
Proprietários de terrenos

devem manter limpas e ro-
çadas suas áreas particulares.
Além de contribuir com a lim-
peza da cidade, a devida ma-

nutenção também evitará a
proliferação de animais pe-
çonhentos e insetos, causa-
dores de doenças, como o
Aedes aegypti, transmissor
da dengue.

A proposta do governo
municipal é tornar o cidadão
avareense um bom parceiro
no combate à dengue e na
conservação da cidade.

Notificação e multa
Responsável pela fis-

cal ização de terrenos
particulares que necessi-
tem de limpeza e roçada,
a Secretaria do Meio Am-
biente notificará propri-
etários de terrenos por
meio de correspondência
com Aviso de Recebi-
mento (AR).

Atualmente, pela Lei
nº 332/95, a multa é de 10%
do valor venal do terreno.
A alíquota de cobrança, no
entanto, sofrerá alteração
para 0,5%, conforme pro-
jeto de lei do Executivo
encaminhado para análise
e votação da Câmara Mu-
nicipal.

Plantio de Citronela

na Avenida Misael

Euphrásio Leal
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OBRAS

Empresários que mantém
seus negócios ao longo da
Avenida Gilberto Filgueiras
estão otimistas com os traba-
lhos de recuperação da área
afetada  por uma grande ero-
são, obra conquistada pela
Prefeitura por meio de con-
vênio com o Governo do Es-
tado e parceria com duas
empresas privadas.

A expectativa dos propri-
etários de empresas situadas
naquela área, no Jardim Boa
Vista, é de que a obra possa
solucionar de vez o proble-
ma das freqüentes enchen-
tes ocorridas no trecho atin-

Recuperação da Gilberto Filgueiras
anima empresariado

gido pela erosão.
Dono de uma oficina me-

cânica, Hélio Fioravante diz
estar esperançoso. "Com o
avanço da obra, estou vendo
que o problema será resolvi-
do. O volume de água aqui
em dias de chuva é muito
grande, chegando a entrar
água dentro da oficina. A
obra está andando rápido e
nos anima", disse.

Felipe de Souza, proprie-
tário de uma empresa de es-
tética animal, deseja que a
obra seja logo concluída. "O
acesso ao meu negócio está
prejudicado pela interdição

do trânsito, mas sei que é
para resolver um problema
antigo. Espero que não só
erosão seja contida, mas que
não haja mais inundação em
dias de chuva", observou.

Abel de Souza Rocha, di-
rigente de uma indústria grá-
fica na avenida, acompanha
o drama das enchentes e da
erosão há vários anos. "Para
nós a obra é excelente. A
execução do projeto vai so-
lucionar 90% do problema.
Espero ter uma decepção
positiva e que solucione
100%. A expectativa é gran-
de, será muito bom para a

Hélio Fioravante, Felipe de Souza e Abel de Souza Rocha aprovam a tão aguardada obra executada na Avenida

empresa, tanto para saída de
nossos produtos como para
recepção de matéria prima.
E será melhor para o fluxo de
nossos funcionários, princi-
palmente em dias de chuva",
comentou.

Embora o trânsito no tre-
cho da avenida esteja provi-
soriamente interditado no
sentido bairro-centro, entre
a Rua Luiz Pereira Dias e a Rua
Antônio Forte, empreende-
dores e moradores da região
entendem ser a medida ne-
cessária para segurança de
motoristas, ciclistas e pedes-
tres, em razão da movimen-

tação de máquinas e equipa-
mentos utilizados na obra.

Avanços
Orçada em R$ 1 milhão, a

obra da Avenida Gilberto Fil-
gueiras já atingiu 30%, confor-
me estimativa de técnicos
que trabalham nela. O servi-
ço é resultado de convênio
entre município e governo
estadual, através da Secreta-
ria de Planejamento e Desen-
volvimento Regional. Partici-
pam do empreendimento a
Inroda Desenvolvimento Ur-
bano S/A e a Guepardo Desen-
volvimento Urbano Ltda.

A partir desta sexta-fei-
ra, 1º de maio, os plantões
do Pronto Socorro Munici-
pal passam a ser geridos
pela empresa IFS - Diagnós-
tico Por Imagem LTDA EPP.
De acordo com o contrato
firmado com a Prefeitura de
Avaré, o atendimento ao
público deverá ter plantões

SAÚDE

Nova empresa assume o Pronto Socorro
de 24 horas, divididos em
dois períodos.

O corpo clínico da empre-
sa contratada é composto por
6 médicos, sendo 4 clínicos e
2 pediatras. Doravante a em-
presa terá que cumprir, obe-
decendo portaria do Minis-
tério da Saúde, 9 plantões em
regime presencial, diários,

disponibilizando 6 médicos
no período da manhã, das 7h
às 19h, sendo quatro clínicos
e 2 pediatras e no período
noturno, das 19h às 7h, 3
médicos, sendo 2 clínicos e
um pediatra.

A IFS deverá manter visí-
vel a escala mensal de plan-
tões médicos no mural do

Pronto Socorro ou Unidade
de Pronto Atendimento
(UPA) e comunicar a Secreta-
ria Municipal de Saúde, com
antecedência de 72 horas,
caso ocorra alterações.

Em datas comemorativas
(24 de dezembro, 25 de de-
zembro, 31 de dezembro e 1º
de janeiro, e na sexta-feira,

sábado, domingo, segunda
e terça-feira de Carnaval),
os plantões deverão ser re-
alizados em dobro.

Também é de responsabi-
lidade da empresa acionar os
médicos de retaguarda sem-
pre que necessário, sendo
obrigatória a realização de
registro de procedimento.
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GESIEL JÚNIOR

Rios que
banham Avaré
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ENFEITES DE NATAL 2015! PARTICIPE!
A Casa de Artes e Artesanato Floriza Souto Fernandes está arrecadando garrafas PET para serem usadas na

decoração de Natal este ano. Galões de água de 20 litros (fora do prazo de validade) também são aceitos.
Participe! Avaré terá um Natal criativo e mais bonito! Entregas: Rua Rio Grande do Sul - 1793

A hidrografia marca a história de Avaré tanto que, ainda povoado, entre as décadas
de 1860 e 1880, o seu nome foi Rio Novo. Esse curso d'água tem sua nascente situada
hoje em terras de Itatinga e atravessa o município de Avaré pela extensão de 34,2 km.
Nesse meio foi aberta uma represa em 1909 para geração de eletricidade. O nome Rio
Novo é tradução do vocábulo indígena Abaré-í, cujo sentido é rio diferente, fora de série.

Contado entre os maiores rios paulistas, o Pardo nasce na Serra do Limoeiro, em
Pardinho, no chamado "front da cuesta", atravessa 14 municípios da região Sudoeste
até desaguar na represa de Salto Grande. Cruza o território avareense por pouco mais
de 20 quilômetros. O nome do rio é decorrência dos latossolos vermelhos de sua
bacia que dão a tonalidade parda às suas águas, sobretudo em época de chuvas.

Menos poluído do Estado de São Paulo, o Rio Paranapanema nasce em Ribeirão Gran-
de e corre numa extensão de 929 km até a foz no Rio Paraná. Por Avaré, entre as águas da
Represa Jurumirim, o rio marca as divisas do município por cerca de 29 km. O Paranapa-
nema, que na etimologia significa rio azarado, é tão importante que tem o seu próprio dia
- 27 de agosto - data criada por lei, em 1999, pelo deputado Antônio Salim Curiati.

Com nascente situada em meio à zona rural nas proximidades da área do Horto
Florestal, o Córrego Lajeado atravessa essa reserva, boa parte do perímetro urbano e
avança pelas terras do município por 26 km até desaguar no Rio Novo, pouco depois da
pequena usina. Suas águas formam a bacia de captação da Sabesp e são suficientes
hoje, após o processo de tratamento, para abastecer a população da cidade de Avaré.

FOTO JOSÉ REYNALDO DA FONSECA

FOTO LEWI MORAES



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 arbitragem de jogos
de futebol de campo, tal quebra de ordem se faz necessária
para promoção de eventos esportivos desenvolvidos pela Se-
cretaria de Esportes da Municipalidade.
Fornecedor : Associação Regional Pro Árbitros Limeirense
Empenho(s) : 6983/2014
Valor : R$ 5.320,00
Avaré, 01 de maio 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 empresa de locação de estrutu-
ras, equipamentos de iluminação, sonorização e multimídia para
eventos, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária
para o gerenciamento de projetos desenvolvidos pela Departa-
mento de Gestão da Cultura e Lazer do município.
Fornecedor : Benedicto Machado  Sonorização
Empenho(s) :  272, 439, 274/2015
Valor : R$ 15.026,66
Avaré, 01 de maio 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 peças,  tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para manuten-
ção do transporte do Ensino Fundamental, sendo imprescindível
para o bom funcionamento dos serviços.
Fornecedor : T. Da Saito Auto Eletrica ME
Empenho(s) : 5125/2015
Valor : R$ 630,00
 Avaré, 01 de maio 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 360 toneladas 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) : 15924/2014
Valor : R$ 22.814,00
Avaré, 01 de maio 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 peças e servi-
ço prestado com veículo, tal quebra de ordem cronológica se
justifica para a manutenção dos serviços de transporte das
Secretaria de Obras, Habitação e Serviços e Meio Ambiente,
sendo  imprescindível para o bom funcionamento dos serviços
da municipalidade.
Fornecedor : Thiago Henrique P. Belinelli
Empenho(s): 15181, 15326, 15327, 15721, 15773, 15325, 15717,
15714, 15895, 15897, 15896/2014
Valor : R$ 23.850,34
Avaré, 01 de maio 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 peças, tal que-
bra de ordem cronológica se faz necessária para  manutenção
da frota desta prefeitura, sendo imprescindível para o bom fun-
cionamento dos serviços da municipalidade.
Fornecedor : Rubens Rodrigues S/C Ltda ME
Empenho(s) : 3102/2015
Valor : R$ 500,00
Avaré, 01 de maio 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 de fornecimento de leite.
Fornecedor : Realce Produtos Lácteos Ltda
Empenho(s) : 13842/2014
Valor : R$ 48.037,64
Avaré, 01 de maio 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 de fornecimento de corrimão e esquadrias de
ferro, tal quebra de ordem se faz necessária para reforma e
adequação de prédio.
Fornecedor : Serralheria Junior Milanezi Ltda - ME
Empenho(s) : 15447/2014
Valor : R$ 7.460,00
Avaré, 01 de maio 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 material de
construção, tal quebra de ordem se faz necessária para manu-
tenção e conservação de prédio público.
Fornecedor : Irmãos Soldera Ltda
Empenho(s) : 9996, 9309, 15868/2014
Valor : R$ 3.258,93
Avaré, 01 de maio 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 peças , tal
quebra de ordem cronológica é necessária para a manutenção
da frota municipal, sendo imprescindível para o bom funciona-
mento da municipalidade.
Fornecedor : José Geraldo Marques & Cia Ltda ME
Empenho(s) : 1864, 1866, 1659, 1660, 1663, 1662/2015
Valor : R$ 3.329,00
Avaré, 01 de maio 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 paga-
mentos por se tratar de contratação de exames e diagnósticos.
Fornecedor : Unidade Radiológica S/C Ltda
Empenho(s) : 13687/2014
Valor : R$  5.912,51
Avaré, 01 de maio de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO
Retifica publicação da justificativa da quebra de Ordem Cronoló-
gica da T. Da Saito Auto Eletrica ME,  ref. Semanário Oficial,
edição número  715, pág: 14,  de 17/04/2015:
Onde se lia:

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de prestação de serviço com veí-
culo e fornecimento de peças,  tal quebra de ordem cronológica
se faz necessária para manutenção da frota municipal, sendo
imprescindível para o bom funcionamento dos serviços.
Fornecedor : T. Da Saito Auto Eletrica ME
Empenho(s) : 2223, 2224, 1691, 2227, 2226/2015
Valor : R$ 2.150,00
Avaré, 17 de abril de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

Agora se lê:
JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de prestação de serviço com veí-
culo e fornecimento de peças,  tal quebra de ordem cronológica
se faz necessária para manutenção da frota municipal, sendo
imprescindível para o bom funcionamento dos serviços.
Fornecedor : T. Da Saito Auto Eletrica ME
Empenho(s) : 2223, 2224, 1691, 2227, 2226/2015
Valor : R$ 975,00
Avaré, 01 de maio de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO
Retifica publicação da justificativa da quebra de Ordem Cronoló-
gica da Souza Trombeta & Cia Ltda. -  ME,  ref. Semanário Oficial,
edição número  715, pág: 13,  de 17/04/2015:
Onde se lia:

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 conserto de um cortador de
grama, tal quebra de ordem se faz necessária para manutenção
do Parque de Exposições – EMAPA.
Fornecedor : Souza Trombeta & Cia Ltda - ME
Empenho(s) : 2167/2015
Valor : R$  220,00
Avaré,  17 de abril de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

Agora se lê:
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 conserto de um cortador de
grama, tal quebra de ordem se faz necessária para manutenção
do Parque de Exposições – EMAPA.
Fornecedor : Souza Trombeta & Cia Ltda - ME
Empenho(s) : 1824/2015
Valor : R$  220,00
Avaré, 01 de maio de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO
Retifica publicação da justificativa da quebra de Ordem Cronoló-
gica da Cha- Ve Chamorro Veículos Ltda.,  ref. Semanário Ofici-
al,  edição número  715, pág: 13,  de 17/04/2015:
Onde se lia:

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviço prestado com veículo
com fornecimento de peças, tal quebra de ordem se faz neces-
sária para a manutenção dos serviços de transporte da Secre-
taria da Assistência Social, sendo  imprescindível para o bom
funcionamento dos serviços.
Fornecedor : Cha-Ve Chamorro Veículos Ltda.
Empenho(s) : 533/2015
Valor : R$ 517,30
Avaré,17 de abril de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

Agora se lê:
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviço prestado com veículo
com fornecimento de peças, tal quebra de ordem se faz neces-
sária para a manutenção dos serviços de transporte da Secre-
taria da Assistência Social, sendo  imprescindível para o bom
funcionamento dos serviços.
Fornecedor : Cha-Ve Chamorro Veículos Ltda.
Empenho(s) : 533, 532/2015
Valor : R$ 517,30
Avaré, 01 de maio de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal
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RETIFICAÇÃO
Retifica publicação da justificativa da quebra de Ordem Cronoló-
gica da Mauro Faria Ribeiro,  ref. Semanário Oficial,  edição
número  715, pág: 07,  de 17/04/2015:
Onde se lia:

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 veiculo,
tal quebra de ordem cronológica é necessária para a manuten-
ção da frota municipal, sendo imprescindível para o bom atendi-
mento da municipalidade.
Fornecedor : Mauro Faria Ribeiro
Empenho(s) : 1942, 2207/2014
Valor : R$ 1.370,00
Avaré,  17 de abril de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

Agora se lê:
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 veiculo,
tal quebra de ordem cronológica é necessária para a manuten-
ção da frota municipal, sendo imprescindível para o bom atendi-
mento da municipalidade.
Fornecedor : Mauro Faria Ribeiro
Empenho(s) : 1676, 1942, 2207/2015
Valor : R$ 1.370,00
Avaré, 01 de maio 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 inserções publicitarias de Cam-
panha do IPTU 2015, tal quebra de ordem cronológica se faz
necessária para   obter o maior alcance possível  entre a  popu-
lação de Avaré.
Fornecedor : TV Bandeirantes de Pres. Prudente Ltda
Empenhos :  1441/2015
Valor : R$ 4.631,40
Avaré,  01 de  maio 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 inserções publicitarias de Cam-
panha do IPTU 2015, tal quebra de ordem cronológica se faz
necessária para   obter o maior alcance possível  entre a  popu-
lação de Avaré.
Fornecedor : TV Studios de Jau S/A
Empenhos :  1442/2015
Valor : R$ 3.374,02
Avaré,  01 de  maio de 2015.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

LEGISLATIVO

REQUERIMENTOS E INDICAÇÕES
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 27

de abril de 2015

INDICAÇÕES
Denilson Rocha Ziroldo- Presidente

-para que por meio do setor competente, providencie a implantação de
placas indicativas de "Estacionamento exclusivo para transporte escolar",
"Embarque e desembarque de alunos" em frente as escolas municipais.
Justifica-se tal propositura a pedido dos motoristas que alegam que não
encontram lugar em frente as escolas para estacionar, dificultando o
embarque e desembarque dos alunos e comprometendo sua segurança.
-para que por meio do setor competente, providencie em caráter de urgên-
cia a recuperação do leito carroçável da Rua Amad Massud, em toda sua
extensão, tendo em vista que os buracos estão ocasionando transtornos
aos motoristas e pedestres que circulam pelo local.
-para que por meio do setor competente, providencie em caráter de urgên-
cia a remoção do mato localizado no meio fio e na calçada situada na Rua
Dos Pinheiros, próximo ao n°240.
-para que por meio do setor competente, providencie em caráter de urgên-
cia a reposição das lâmpadas queimadas dos postes localizados na Rua
Antônio Gonçalves Guerra, no bairro Brabância, tendo em vista que a falta
de iluminação está gerando insegurança aos moradores e pedestres que
circulam pelo local.
-para que por meio do setor competente, providencie em caráter de urgên-
cia a substituição do semáforo localizado na confluência da Avenida
Espanha com a Rua Dona Carmen Dias Faria, por um semáforo com
temporizador.
Justifica-se tal propositura a pedidos de motoristas que transitam pelo
local e alegam que o semáforo está apresentando problemas com
frequência, colocando em risco a segurança, tanto dos motoristas quanto
dos pedestres, que circulam pelo local.

Roberto Araujo-Vice-Presidente
-para que através do Departamento competente, providencie em caráter
de URGÊNCIA a implantação de faixa de pedestres em frente ao prédio
onde funciona o "PROJETO GURI", visando zelar principalmente pela
segurança das crianças.

Francisco Barreto de Monte Neto-1º Secretário
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, a coloca-
ção de luminárias e lâmpadas nos postes situados na Av. Major Rangel,
entre as ruas Minas Gerais e Bahia.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, a repo-
sição de lâmpadas na Rua Emilio Lombardi ao lado do nº 92, na Vila
Operária.
-para que seja providenciado por meio da secretaria competente, a reposição
de lâmpada na Rua Profª  Alzira Pavan, em frente ao nº 737, no bairro Alto.

Edson Flávio Theodoro da Silva-2º Secretário
-Que através do setor competente faça o reparo na marcação asfáltica da
faixa Pare na Rua Miguel Chibani confluência com a Rua Norberto Gonçalves
no Jardim Paraíso, pois a mesma se encontra em tamanho insuficiente.
-Que através do setor competente realize a retirada do campo que deveria
ser usado para a prática do jogo de Boxa, localizado na Rua Osvaldo Brito
Benedetti no Bairro Brabância próximo ao lago Bertha Bannwart que se
encontra totalmente abandonado e sendo frequentado por moradores de
rua e também por usuários de drogas.
-Que através do setor competente faça o reparo necessário no asfalto da
Rua Zico de Castro em frente ao nº 1118, pois o morador está se sentindo
prejudicado pelo acumulo de águas decorrentes das chuvas, que fica no
local devido às falhas no leito carroçável, trazendo prejuízos ao imóvel.
-Que através do setor competente, coloque um redutor de velocidade e
faça faixa de pedestres na confluência entre as ruas Fernando Tamassia
com a Rua Zico de Castro, pois no local vem ocorrendo vários acidentes
pela falta dos mesmos, além de se tratar de um local próximo a uma
escola Municipal.
-Que através do setor competente, troque a iluminação pública de toda
extensão da Rua Norberto Gonçalves, bairro Paraíso, pois a mesma se
encontra em situação precária, deixando toda a rua às escuras trazendo
perigo aos moradores do referido bairro.

Antonio Leite de Oliveira
-por meio do setor competente, para que realize capinação em toda exten-
são da Rua João Freitas no bairro Vila Jardim.
-por meio do setor competente, providencie operação tapa buraco na Rua
Dias Cintra no bairro Vila Jardim.
-por meio do setor competente, providencie operação tapa buracos na
Rua Amos Contrucci no bairro Santa Elizabeth, próximo à boca de lobo do
córrego do curtume.
-por meio do setor competente, estude a possibilidade de implantar lomba-
da e/ou redutor de velocidade na Rua Tiradentes confluência com a Rua
Antônio Gomes Amorim, tendo em vista que devido aos motoristas trafe-
garem pela via em alta velocidade, vários acidentes já ocorrem no local.
-por meio do setor competente, providencie troca lâmpadas em toda
extensão da Av. Paulo Contrucci Leal no bairro Vila Operária.

Benedito Braz Ferreira
-para que por meio do setor competente realize o preenchimento dos
buracos localizados na Rua Wilson Sabino de Godói, no bairro Residencial

Avaré I. Justificativa: Moradores desta localidade pedem para que sejam
tomadas providências em relação a estes buracos, pois tem havido ali
acúmulo de água das chuvas, propiciando um ambiente para a prolifera-
ção do mosquito da dengue.
-para que por meio do setor competente realize o conserto de boca de lobo
na Praça Teodoro Bannwart, no bairro Vila São Judas Tadeu. Justificativa:
Existe nesta localidade uma laje de concreto que sustenta um respirador
da Sabesp e este encontra-se com sua armação de ferro exposta, colo-
cando em risco os motoristas que por ali transitam.
-para que por meio do setor competente verifique a possibilidade de
realizar limpeza em terreno vago localizado à Rua Três Corações, nº 384,
no bairro Bonsucesso. Justificativa: Moradores vizinhos desta localidade
têm reclamado do mato alto e ocorrência de animais peçonhentos e
danosos a saúde publica.
-para que por meio do setor competente verifique a possibilidade de
realizar limpeza de guias e sarjetas da Rua Wilson Sabino de Godói, no
bairro Residencial Avaré I. Justificativa: Moradores e usuários desta via
publica têm reclamado do acumulo de terra e mato nestas sarjetas, o que
tem ocasionado o acumulo de água da chuva e de procedência domiciliar.
-para que por meio do setor competente realize a pintura de lombadas locali-
zadas na Avenida Seme Jubram, no bairro, no bairro residencial Paraíso.
-para que por meio do setor competente realize a pintura para sinalização
de lombadas na Avenida Anápolis, no bairro Jardim Brabância.
-para que por meio do setor competente realize a troca de lâmpadas dos
postes de iluminação publica na Rua Danton Jobim, no bairro Brabância.
-para que por meio do setor competente realize conserto e manutenção de
trecho de 2 km da estrada rural de acesso aos "Garbim", logo após o
entroncamento com a estrada da Jacutinga. Justificativa: Este trecho de 2
km da estrada de acesso aos Garbim está em péssimo estado de conser-
vação, tornando o mesmo intransitável, isto faz com que os agricultores
tenham que desviar mais de 25 km para chegar a determinados locais.

Bruna Maria Costa Silvestre
-para que por meio do setor competente providencie a Repintura do muro
do Cemitério Municipal.
-para que por meio do setor competente providencie junto ao órgão respon-
sável, a troca de um poste de iluminação quebrado instalado na Praça
Sonho do Major. Propositura sugerida pelo Senhor Antônio Ferreira da Silva.
-para que por meio do setor competente, envie fiscais municipais para
verificar um vazamento de esgoto in natura (e notificar os responsáveis
legais para que os mesmos tomem medidas para a solução do problema)
desembocado no Córrego do Bairro Alto, localizado atrás do Prédio do
antigo Avaré Water Park,  que tem poluído o Córrego além do odor fétido
coloca em risco a saúde de moradores circunvizinhos ao local. Propositura
sugerida pelo Senhor Antônio Ferreira da Silva.
-para que por meio do setor competente, estude a possibilidade em utilizar
uma área verde disponível no bairro Vila Jardim, para a instalação de um
campo de futebol para atender os anseios da população daquela localida-
de. Propositura sugerida pelo Senhor João Renato Crispin.
-para que por meio do setor competente, providencie com URGÊNCIA
melhorias na iluminação da entrada do bairro Residencial Mario Emílio
Bannwart, principalmente em cima da ponte, onde não existe iluminação
alguma, fato que vem colocando em risco de ações criminosas por parte
de pessoas mal intencionadas, principalmente mulheres e crianças.
-para que por meio do setor competente, providencie a mudança dos pontos
de ônibus instalados na entrada do Residencial Mário Emílio Bannwart.
Justifica-se tal propositura, devido á solicitação de moradores do local,
que informaram que o ônibus para na curva da entrada do bairro, fato que
coloca em risco de graves acidentes àqueles que desejam embarcar e
desembarcar dos ônibus, e também os condutores arriscam sofrerem
acidentes de trânsito, sendo obrigados a pararem naquela localidade.
-para que por meio do setor competente, providencie cobertura para os
pontos de ônibus instalados no Residencial Mario Emílio Bannwart.
Justificativa. Moradores informaram que vem sofrendo com a falta de cober-
tura e assentos nos pontos de ônibus, mas principalmente em dias de chuvas
fortes, quando os mesmos são obrigados a desembarcarem em plena chuva,
sem terem um abrigo, fato que anseiam tal benfeitoria no local.
-para que por meio do setor competente, notifique o proprietário de um terreno
localizado na Rua Seme Jubran ao lado do numeral 1201, bairro Jardim
Paraíso, para que o mesmo providencie a limpeza e capinação do mesmo,
bem como a retirada galhadas e troncos secos depositados no local.
-para que por meio do setor competente, notifique o proprietário de um terreno
localizado na Rua Seme Jubran ao lado do numeral 341, bairro Jardim Para-
íso, para que o mesmo providencie a limpeza e capinação do mesmo, bem
como a retirada galhadas e troncos secos depositados no local.
-para que por meio do setor competente, notifique os proprietários de
imóveis localizados na Rua João Paulo Nogueira em toda a sua extensão,
bairro Jardim Paraíso, para que os mesmos providenciem a capinação
das calçadas - passeio público - bem como a construção das mesmas,
pois o local e a principal via de acesso ao referido bairro.
-para que por meio do setor competente, notifique o responsável pelo
terreno localizado na Avenida Salim Antônio Curiati, que começa ao lado
do numero 1591 até a Rua Prudente de Moraes, para que o mesmo
providencie a capinação da calçada - passeio público - pois o local é uma
das principais via de acesso ao bairro Jardim Paraiso.
-para que por meio do setor competente, providencie a manutenção do leito
carroçável - operação tapa buracos - na Avenida Paranapanema confluênci-
as com a Rua Soldado Antônio Antunes Arruda, bairro Santa Elisabeth.
-para que por meio do setor competente, providencie a manutenção do
leito carroçável - operação tapa buracos - na Avenida João Victor de Maria
defronte ao numeral 719, bairro Vila Martins II.
-para que por meio do setor competente, providencie a manutenção do
leito carroçável - operação tapa buracos - na Avenida Mario Covas apro-
ximadamente 1,5km da Rodovia SP 255, sentido Aeroporto, após a curva.
-para que por meio do setor competente, providencie a instalação de Placa
Informativa de LOMBADA na Avenida João Victor de Maria em frente ao
numero 719, bairro Vila Martins II.
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-para que por meio do setor competente, providencie a instalação de Placa
Informativa de LOMBADA na Rua Domingos Barreira defronte ao numeral
135, bairro Alto da Boa Vista.
-para que por meio do setor competente, providencie a instalação de Placa
Informativa de LOMBADA na Avenida Dico Mercadante defronte ao nu-
meral 571, bairro Jardim Paineiras.
-para que por meio do setor competente, providencie a manutenção do
leito carroçável - operação tapa buracos - na Rua João Paulo Nogueira
confluência com a Rua Miguel Chibani, bairro Jardim Paraiso.

Carlos Alberto Estati
-para que por meio da Secretaria Municipal de Serviços, proceda a poda de
galhos dos eucaliptos existentes ao longo das margens da Avenida Go-
vernador Mario Covas, que estão oferecendo risco de acidentes em caso
de queda de galhada.
-para que por meio da Secretaria Municipal de Serviços, proceda de forma
urgente operação tapa buraco em cratera de 1,50 x 3,00 metros, localizada
à Avenida Flamboyant no Parque Residencial Colina Verde.

Eduardo David Cortez
-para que por meio do setor competente, seja estudada a possibilidade de
uma parceria público-privada para gestão do Parque Municipal de Exposi-
ções Fernando Cruz Pimentel.
-para que por meio do setor competente, seja promovida em caráter de
urgência uma feira de exposição de produção por intermédio da
municipalidade.
-para que por meio do setor competente, sejam executas as devidas
limpezas e pulverizações ao longo de todos os Córregos e Ribeirões em
nossa cidade.
-para que por meio do setor competente, seja criado o projeto Espaço
Cidadão da cidade de Itapeva.
-para que por meio do setor competente, seja criado o projeto Ruas da
Cidadania da Cidade de Curitiba.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do setor competen-
te, para que verifique a possibilidade de implantar lombada na Rua Amaral
Pacheco próximo a Chácara do Massud, no Bairro Santana, pois muitos
veículos passam em alta velocidade pela via.
-para que verifique a possibilidade de instalação de placas indicativas de
lombadas na Rua Domiciano Santana, próximo ao Asilo São Vicente de
Paulo e na Avenida Prefeito Paulo Araújo Novaes.

Júlio César Theodoro
-Para que estude a possibilidade de ceder para as entidades os espaços
públicos ociosos a fim de criar o "DIA DAS ENTIDADES SOCIAIS, CUL-
TURAIS, ESPORTIVAS e RELIGIOSAS" para apresentar seus projetos na
vacância dos serviços públicos a fim de atender uma demanda na socie-
dade avareense.
-Para que seja implantada uma faixa de pedestre em frente ao Projeto Guri
e ao novo supermercado dia, no Bairro Brabância, a fim de atender a
demanda do projeto social e o movimento de pedestre do mercado.
-Para que seja implantada uma faixa de pedestre no cruzamento das ruas
Bahia e Padre Emilio Imos, em frente ao supermercado São Roque, a fim
de evitar acidentes.

Marcelo José Ortega
-para que através do setor competente providencie melhorias de sinaliza-
ção de solo em toda extensão da Avenida Manuel Teixeira Sampaio,
visando minimizar o grande risco de acidentes.
-para que através do setor competente, providencie reparos e cobertura
na pista de skate, localizada à Avenida Prefeito Misael Euphrásio Leal, em
frente à Câmara Municipal.

Rosângela Paulucci P . Pereira
-por meio do setor competente, providencie a recuperação da lombada
existente na Rua Wenceslau Carlos Belinato, próxima a Praça José Ismael,
no Jardim Santa Mônica.
-por meio do setor competente, providencie a correção da depressão nas
lajotas existente no leito carroçável na Avenida Paranapanema, confluên-
cia com a Rua Lázaro Amaral Leite. Justifica-se a propositura, posto que
da forma como se encontra a via, acontece grande acúmulo de águas
pluviais, como também água proveniente da limpeza das residências,
todos os veículos que circulam pelo local jogam grande volume de água
para a calçada, molhando os pedestres que passam pelo local.
-por meio do setor competente, visando implantar em bairros do município
da Estância Turística de Avaré, área de descarte, onde os munícipes
possam depositar pequenas quantidades de materiais e móveis velhos
para serem recolhidos pela municipalidade. Estes locais evitarão que
sobras e materiais inservíveis sejam descartados em vias públicas, cau-
sando transtorno para a população. A administração teria melhores condi-
ções de orientar e coibir desovas clandestinas por toda a cidade.Assim,
diante do exposto, aguardamos o atendimento da presente medida.
-por meio do setor competente, para que realize estudos, visando criar
"estímulo à conscientização e distribuição de sementes de crotalária para
o combate a dengue no âmbito municipal". Para tanto, encaminhamos
para auxílio a presente minuta de projeto de lei: "INSTITUI O ESTÍMULO À
CONSCIENTIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES DE CROTALÁRIA
PARA O COMBATE A DENGUE NO ÂMBITO MUNICIPAL". Art. 1º - Esta
Lei dispõe sobre a conscientização e distribuição de sementes da planta
crotalária-juncea, mais uma arma biológica no combate à dengue. Art. 2 º
- O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua publicação. Art. 3º - As
despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Art. 4 º -
Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as

disposições em contrário. A crotalária-juncea é uma leguminosa anual de
verão, de crescimento rápido e vigoroso. Fornece nitrogênio em mais
quantidade, protege o solo contra os efeitos da erosão, tem bom controle
de ervas daninhas. Essa planta é uma arma biológica no combate à
dengue, de acordo com pesquisas, ainda sem comprovação científica,
porém o cultivo em quintais, jardins, terrenos baldios ou até mesmo em
margens de rios, tem demonstrado que na atração de libélulas, predador
natural do Aedes Aegyptis, tem mantido o equilíbrio na natureza, alimen-
tando-se dos ovos e das larvas, e quando adulta alimenta-se do próprio
mosquito transmissor da dengue. Várias cidades brasileiras como Matão,
Rincão, estes do estado de São Paulo e a cidade de Sorriso (MT), implan-
taram o programa de distribuição dessas sementes para plantio caseiro,
obtendo sucesso na redução de casos da doença. Entendemos que com
essa conscientização obteremos em curto prazo a extinção dessa doença,
diminuindo sobremaneira os casos de óbitos pela transmissão da dengue.
Assim, diante o exposto, aguardamos o atendimento da presente medida.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor MANOEL DOS SANTOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor LUIZ PEDROSO DE LIMA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor BENEDITO STATI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora ENI GELLY DE CARVALHO BIANCHINI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor ANTONIO CESAR NOGUEIRA DE CASTRO.

Denilson Rocha Ziroldo- Presidente
-oficiado ao COMUTRAN- Conselho Municipal de Trânsito, a fim de insti-
tuir futuros trabalhos que visem diminuir os acidentes ocasionados nos
principais cruzamentos deste município, nos envie os seguintes dados :1)
Quais os locais (cruzamentos) que ocorrem um número maior de aciden-
tes em nosso município?2)Qual o número de acidentes envolvendo veí-
culos e motocicletas nesses cruzamentos?3)Qual o número de atropela-
mentos envolvendo pedestres e ciclistas nos referidos locais?
-oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Paulo Dias Novaes
Filho, para que, por meio do setor competente, nos informe se existe a
possibilidade de disponibilizar profissionais da área de odontologia para
realizar atendimento a nível hospitalar aos pacientes com necessidades
especiais, tendo em vista que de acordo com o ofício nº045/2015/RQ,
fomos informados que esses pacientes precisam ser encaminhados para
o Hospital João Paulo II, na cidade de São José do Rio Preto pra realiza-
rem o tratamento.
-oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Paulo Dias Novaes
Filho, para que, por meio do setor competente, sabendo-se que 50% do IPVA
(Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) é destinado ao
município em que o veículo é licenciado, solicito as seguintes informações:
1) Seria possível esta administração, através de faixas ou semelhantes
informar a todos os munícipes o fato ora mencionado? 2) Quanto custa
hoje emplacar um veículo no município?3) Qual o número de veículos
emplacados em nossa cidade?4) Atualmente quanto é arrecadado através
deste IPVA para nosso município?5) Se existe previsão de repasse de
porcentagem do montante do imposto arrecadado às instituições de cari-
dade, ou projetos de educação no trânsito ou em escolas municipais?
Justificativa: A população precisa saber que apesar de ser de competên-
cia do estado a arrecadação, 50% desse imposto (IPVA) é aplicado em
nosso município em benefício da própria população.
-oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Paulo Dias Novaes
Filho, para que, por meio do setor competente, estude a possibilidade de
implantar a instalação de rastreadores nos veículos da frota municipal.
Justifica-se tal pleito, pois essa medida ocasionará maior controle de toda
a frota e principalmente para a segurança dos motoristas.
-oficiado "Votos de Aplausos e Parabenizações" ao Dr. José Edson Tenca,
coordenador do projeto denominado "Dentistas do Bem", que oferece
tratamento odontológico gratuito a crianças e adolescentes de 11 a 17
anos, que não possuem condições financeiras de pagar por um atendi-
mento odontológico.

Roberto Araujo-Vice Presidente
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor OIRAZIL GONÇALVES DOS SANTOS
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora ANTONIA MARIA DE QUADROS
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor RUBENS APARECIDO BERNARDINO LOPES
-seja oficiado ao COMUTRAN - Conselho Municipal de Trânsito para que
providencie em caráter de URGÊNCIA a implantação de faixa de pedes-
tres em frente ao prédio onde funciona o "PROJETO GURI", visando zelar
principalmente pela segurança das crianças.
-seja oficiado a SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo, ora concessionária pública de água e esgoto do município de
Avaré, para que providencie com URGÊNCIA os reparos necessários na
Caixa de Inspeção de Esgoto, que está com vazamento na Rua Oswaldo
Rodrigues Gonçalves, defronte ao número 18, no Bairro: "Avaré I".

Francisco Barreto de Monte Neto-1º Secretário
-o Grupo Empresarial Bizungão, com votos de parabenizações, pela cora-
gem, ousadia e determinação inaugurando mais uma filial, situado na
confluência da Avenida Major Rangel com a Rua Bahia.
-a empresa CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), para que a
mesma providencie a substituição do poste localizado na Rua Major
Vitoriano, ao lado da Igreja de N. Srª da Boa Morte, no bairro Alto.
-o COMUTRAN (Conselho Municipal de Trânsito), no sentido de estudar a
possibilidade de providenciar a sinalização de sentido obrigatório na saída

da casa da lavoura, na Rua Tenente João Dias.
-Sua Excelência o Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré-SP.
Dr Paulo Dias Novaes Filho, no sentido de enviar a esta casa de leis,
cópia do último contrato de prestação de serviços funerários, celebrado
entre o município e a funerária Paraíso.

Edson Flávio Theodoro da Silva-2º Secretário
-Que o Excelentíssimo Senhor Prefeito Paulo Dias Novaes Filho, informe
esta casa de leis se tem conhecimento do péssimo estado que já se
encontra o asfalto das ruas do bairro Paraíso. Se tem tal conhecimento,
que informe se existe projeto para o recape das mesmas.
-Que o Excelentíssimo Senhor Prefeito Paulo Dias Novaes Filho, notifi-
que a vigilância epidemiológica para que seja feito nebulização na Creche
Dona Bidunga localizada na Vila Jardim, pois os Pais de alunos estão
reclamando do excesso de pernilongos e preocupados em ter no local
algum foco do Mosquito da Dengue. Pedem também a limpeza no entorno
da Creche que se encontra cheio de lixo e com mato alto.

Antonio Leite de Oliveira
-que seja oficiada a Vigilância Sanitária, para que seja feita vistoria no
terreno localizado na rua Alicio Ferrari nº 108 no bairro Vila Esperança.
-que seja oficiado ao Sr. Dr. Jorge Rabello, gerente divisional da Compa-
nhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Avaré - (SABESP),
para que por meio do setor competente estude a possibilidade de realizar
manutenção na Av. Parapanema.
-que seja oficiado o COMUTRAN (Conselho Municipal de Trânsito) para
que elaborem em caráter de urgência estudos visando tornar a Rua Profº
Santos Rodrigues Alves no bairro Brabância em mão única.

Benedito Braz Ferreira
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. PAULO DIAS NOVAES FILHO DD. Prefei-
to da Estância Turística de Avaré, para que por meio do setor competente
encaminhe a esta Casa de Leis relatório dos atendimentos odontológicos
realizado nas escolas municipais no ano de 2014 e a projeção de atendi-
mentos para o ano de 2015.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. PAULO DIAS NOVAES FILHO DD. Prefei-
to da Estância Turística de Avaré, para que por meio do setor competente
encaminhe a esta Casa de Leis estudos realizados e planejamento para a
reforma do Mercado Municipal, contendo neste relatório: tempo estimado
para realização da obra, custos previstos, remoção dos comerciantes e
dotação orçamentária.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. PAULO DIAS NOVAES FILHO DD. Prefei-
to da Estância Turística de Avaré, para que por meio do setor competente
encaminhe a esta Casa de Leis relatório contento o número de refeições
distribuídas pelo CSU - Centro Social Urbano e a quantidade de crianças
que estão sendo atendidas por esta mesma instituição.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. PAULO DIAS NOVAES FILHO DD. Prefei-
to da Estância Turística de Avaré, para que por meio do setor competente
esclareça a Esta Casa de Leis se existe algum programa de assistência
psicossocial a alunos da rede publica e seus familiares, quais são os
critérios para escolha dos atendidos e quantas pessoas estão passando
por este programa.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. PAULO DIAS NOVAES FILHO DD. Prefei-
to da Estância Turística de Avaré, para que por meio do setor competente
relatório esclarecendo os critérios utilizados para definição de instalação
ou não de redutores de velocidade e mudança do sentido de mão de via
publica, cópia dos estudos realizados e respondendo as seguintes ques-
tões. Quais os fatores são relevantes para tomada de decisão? Quem são
as pessoas responsáveis por estas decisões? Qual a frequência de reu-
niões para estas decisões? Qual a metodologia adotada para a tomada
destas decisões?

Bruna Maria Costa Silvestre
-que seja oficiado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT,
para que a mesma informe a esta Casa de Leis qual o motivo da demora
da atribuição do Código de Endereçamento Postal o (CEP) no Residencial
Mário Emílio Bannwart, fato que vem causando transtorno aos moradores
daquela localidade. No dia 23/02/2015 foi encaminhado um Requerimento
pelo Nobre Vereador Antônio Leite de Oliveira ao Senhor Prefeito, que
informou ao mesmo que já encaminhou o mapa com os nomes das Ruas
oficialmente a EBTC, mas até a presente data nada foi resolvido.
-que seja oficiado a Telefônica Brasil S.A. com sede na Av. Eng. Luiz
Carlos Berrini, nº 1376, Brooklin São Paulo - SP, para que a mesma
informe a esta Casa de Leis, qual o motivo do Bairro Mário Emílio Bannwart
não receber o sinal para telefonia móvel e internet, e quando serão insta-
lados orelhões fixos naquela localidade. Vale salientar que o referido bairro
é um pouco afastado da região central, e que há urgência nas instalações
dos orelhões para atender a demanda da população, bem como o recebi-
mento dos sinais de telefonia móvel e internet.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Paulo Dias Novaes Filho,
Prefeito Municipal, para que o mesmo informe a esta Casa de Leis, a
respeito do Programa Mais Educação desenvolvido pelo Ministério da
Educação, a saber:
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01)  Quais Escolas instaladas no Município são atendidas com esse Projeto?
02)  Qual a finalidade do projeto?03) Quantas crianças são atendidas?04)
O Projeto é desenvolvido em sala de aula ou em alguma outra institui-
ção?05) Se o projeto for desenvolvido em outras instituições em conjunto
com a Secretaria da Educação, são fornecidas refeições a essas crian-
ças?06) No que tange aos recursos, como são empregados os mesmos.
Favor enviar um relatório pormenorizado.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Paulo Dias Novaes Filho,
Prefeito Municipal, para que informe a esta Casa de Leis, qual obra será
realizada na área denominada "Recanto da Biquinha" quando todos os
moradores forem remanejados?

Carlos Alberto Estati
-oficiado à Diretoria da Faculdade Eduvale de Avaré para que informe a
esta Casa de Leis, se essa conceituada instituição tem como objetivo a
instalação em nosso município de um Curso Superior de Tecnologia em
Gestão Pública, visando habilitar profissionais para integrar equipes
multidisciplinares em diferentes áreas de atuação, como governos, tercei-
ros setor, movimentos sociais e empresas privadas que mantenham
relações com o poder público.
-oficiado à Diretoria da Faculdade Sudoeste Paulista - FSP para que
informe a esta Casa de Leis, se essa conceituada instituição tem como
objetivo a instalação em nosso município de um Curso Superior de Tecnologia
em Gestão Pública, visando habilitar profissionais para integrar equipes
multidisciplinares em diferentes áreas de atuação, como governos, tercei-
ros setor, movimentos sociais e empresas privadas que mantenham
relações com o poder público.
-seja consignado em ata de nossos trabalhos, VOTOS DE APLAUSOS E
PARABENIZAÇÕES à toda diretoria da ABQM - ASSOCIAÇÃO BRASILEI-
RA DE CRIADORES DE CAVALO QUARTO DE MILHA pela brilhante
condução na realização com êxito  da 25ª  edição do Congresso Brasileiro
de Conformação e Trabalho, 32ª Show Oficial AQHA E A 4ª vez consecu-
tiva do  Latin American Championships (LAC), de 19 a 26 de abril em
nosso município.
-oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré,
Paulo Dias Novaes Filho,   para que por meio da Secretaria Municipal
Competente,  informe a esta Casa de Leis se existem planos ou ações
visando de forma urgente recuperar piso asfáltico da Estrada da Ponte
Alta, muito danificada após as chuvas que ocorreram.

Eduardo David Cortez
que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Paulo Dias
Novaes Filho, para que informe  a esta Casa Legislativa  no sentido de
responder ao pertinente quesito: Porque a falta de incentivo por intermédio
da municipalidade e do empresariado local, no sentido de patrocinar o
translado da aeronave de sua base até o aeroporto intermunicipal Luiz
Gonzaga Lutti.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Paulo Dias
Novaes Filho, e a Secretaria de Indústria e Comércio para que informem
a esta Casa de Leis no sentido de responder a pertinente pergunta? Qual
o intento do Poder Executivo Municipal em relação a criação do projeto de
food parks e feiras gastronômicas em espaços na nossa cidade? Requer
mais que,  desenvolvam políticas estimuladoras a esse tão valioso seg-
mento, reiterando à indicação 0094/2015, já epigrafada.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Paulo Dias
Novaes Filho, e à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para que infor-
mem a esta Casa de Leis no sentido de responder aos seguintes quesitos:
Quais políticas públicas a pasta atual está adotando em relação ao plantio
de árvores frutíferas e ornamentais?  Quanto ao plantio de flores, plantas
ornamentais e arbustos?  Quanto à implantação de pomares públicos?
Quanto à criação de um Bosque Municipal com aquisição de trilhas ecológi-
cas ao longo do Ribeirão Lajeado? Quais ações efetivas estão sendo
desenvolvidas nos intentos de tais realizações? Qual está sendo a política
pública adotada pelo Poder Executivo Municipal ao estímulo de pessoas
físicas e jurídicas em relação à adoção de praças públicas e áreas verdes?
Requer mais que, tomem providências urgentes em relação às políticas
públicas e também ao tão sonhado e desejado projeto do Bosque Municipal.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito municipal Paulo
Dias Novaes Filho, no sentido de esclarecer a esta Casa de Leis os
seguintes apontamentos: Há em curso algum projeto existente em relação
a aquisição de incubadoras para microempreendedores individuais,
microempresas e empresas de pequeno porte? Requer mais que, desen-
volvam políticas urgentes em relação a esse projeto.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-Votos de Parabenização ao Jornalista Walter Nunes e toda sua equipe
pela conquista do Prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo 2015. A
equipe de jornalismo da qual o nosso conterrâneo participa venceu com a
série de reportagens que denunciou o caso de pedofilia envolvendo o
Prefeito Adail Pinheiro da cidade de Coari no Amazonas.
-Votos de Parabenização aos músicos: o avareense Wilson Teixeira, Clau-
dio Lacerda, Luiz Salgado e Rodrigo Zanc pela apresentação do "Projeto 4
Cantos" realizado no dia 25 de abril no CAC - Clube Avareense de Cinema.
-oficiado ao Excelentíssimo Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito
Municipal, por meio do setor competente, para que tome conhecimento
sobre as alterações de regras na aquisição de alimentos de agricultores por
meio do PNAE e informe esta Casa de Leis sobre as providências tomadas.

Júlio César Theodoro
-Ao Prefeito da Estância Turística de Avaré, Senhor Paulo Dias Novaes
Filho, para que providencie uma tabela dos horários permanentes das
coletas de lixos nos bairros, e que a mesma seja amplamente divulgada
em forma de campanha a fim que se evite que os mesmos fiquem muito
tempo expostos com risco de vandalismo e ataque de animais, espalhan-
do-os e contaminando as ruas com detritos sólidos.

-Ao SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
em nome da gerente Sra. Silvia Alzira Furio, de que forma poderia apoiar
o Dia do Empreendedor em Avaré, uma solenidade a ser comemorada no
dia 5 de outubro no plenário da Câmara, a fim de homenagear ideias e
atitudes empreendedoras que estão contribuindo com a riqueza de Avaré,
na geração de conhecimento, trabalho e renda e oportunidade social.
-Ao Prefeito da Estância Turística de Avaré, Senhor Paulo Dias Novaes
Filho, para que estude a possibilidade de produzir panfletos a ser entregues
junto as praças de pedágio pela Concessionária CCR SP VIAS, que previ-
amente foi aprovado pela Sra. Débora Aguiar (Responsabilidade Social da
Empresa), a fim de divulgar informações sobre prevenção ao abuso de
substâncias químicas, e que, no qual fará parte da 3ª. Semana Municipal
Antidrogas de Avaré 2015, ainda como tema a ser definido pelo COMAD,
juntamente com o Secretária de Comunicação e o interesse da empresa.
-A Concessionária CCR SP Vias, em nome do Departamento de Respon-
sabilidade Social, Sra. Débora Aguiar, para que estude junto a diretoria da
conceituada empresa a possibilidade de desenvolver uma campanha in-
formativa "Sobre prevenção ao abuso de Álcool e Drogas", utilizando os
painéis e as praças de pedágios na Rodovia João Melão e Rodovia
Castelo Branco a ser exibida na 3ª. Edição da Semana Municipal Antidrogas
de Avaré, que acontecerá entre os dias 14 e 20 de junho de 2015.

Marcelo José Ortega
-ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Sr. Paulo Dias Novaes Filho,
para que informe esta Casa Legislativa sobre a possibilidade de Regula-
mentar a Lei sob nº 547/2004 que dispõe sobre criação da Escola Municipal
de Música de Avaré e dá outras providências. Em anexo Lei nº 547/2004.
JUSTIFICATIVA: A escola de musica não se destina à formação de músi-
cos profissionais, embora possa contribuir para despertar vocações. A
música enseja o desenvolvimento da percepção, atenção, concentração,
autocontrole e habilidades psicomotoras, emocionais e afetivas.
-ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Sr. Paulo Dias Novaes
Filho, para que informe esta Casa Legislativa as seguintes indagações a
respeito do depósito de entulho municipal no espaço localizado próximo ao
Aeroporto. 1-Quais são os materiais depositados neste deposito?2- Como
é feita à fiscalização?3-Qual o horário de funcionamento? 4-É feito o
controle e anotações de entrada e saída de veículos, anotação de placas
e nome da empresa ou pessoa depositante?5-Envie para fichas de contro-
le constando todas as informações de depositantes, horário e o material
que está depositando. 6-Quantos funcionários trabalham neste local, e
qual a carga horaria? JUSTIFICATIVA: Este local deve ser utilizado para
descarte de entulho derivados da construção civil, porém, há relatos de
moradores próximos que além de resíduos da construção civil, o espaço
esta recebendo outros tipos de lixo. Entre os materiais despejados no local
estão aparelhos eletrônicos, móveis, lixo orgânico entre outros.
-que regulamente a lei sob nº 207/2001, que "Dispõe sobre a Semana do
Legislativo na Escola", cujo objetivo é aproximar crianças e jovens do
Poder Legislativo avareense a fim de que conheçam o funcionamento e a
estrutura da Câmara de Vereadores. Em anexo cópia da lei 207/2001 de
minha autoria. Justificativa: A regulamentação desta ajudará na
conscientização dos alunos sobre as prerrogativas do Poder Legislativo
na expectativa de despertar nos alunos uma consciência política e cidadã.
-o Senhor Tenente Coronel PM Carlos Alberto Hipólito Ferreira Comandan-
te do 53º Batalhão da Policia Militar do Interior, para que informe esta Casa
Legislativa quais ações estão sendo desenvolvidas pela Policia Militar, a
propósito da Lei Federal Nº 13.106 de 2015, que coíbe a venda de bebidas
alcoólicas em estabelecimentos comerciais para crianças e adolescentes.
-que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turística de
Avaré, Sr. Paulo Dias Novaes Filho, para que informe esta Casa Legislativa
quais ações estão sendo desenvolvidas pelo Governo, a propósito da Lei
Federal Nº 13.106 de 2015, que coíbe a venda de bebidas alcoólicas em
estabelecimentos comerciais para crianças e adolescentes.

Rosângela Paulucci P . Pereira
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor PEDRO MARIANO DA SILVA, ocorrido em Avaré,
no dia 12 de abril do corrente, fato esse que causou grande consternação
perante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava de pessoa benquis-
ta, pertencente que era à família aqui radicada. REQUEIRO mais que, do
deliberado em Plenário seja cientificada a família enlutada, através de seus
filhos José Moacir, Pedro Ozório, Celso Luiz e Hermínio, na Rua Mato Grosso
nº 2374 - Avaré / SP, transmitindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros senti-
mentos de pesar deste Legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.
-que seja  oficiado à CPFL (Companhia Luz e Força Santa Cruz), para que
providencie a substituição da lâmpadas danificadas em toda a extensão
nas seguintes ruas:oRua Argemiro Preto Cardosoo Rua Paschoal
FunarioRua Antonio de Souzao Rua Vereador Luiz Preto
CardosooAvenida Santa Barbara, localizadas no loteamento Terras de São
José. Justifica-se o requerimento devido a reivindicações dos moradores
daquelas imediações, pois o local se encontra completamente escuro no
período noturno, comprometendo a segurança dos moradores.
-oficiado ao Exmo. Sr. Paulo Dias Novaes Filho, DD. Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, e à CPFL (Companhia Luz e Força Santa Cruz),
para que nos informe, a capacidade técnica para executar poda de árvores,
em toda a cidade, que estejam afetadas por fios elétricos em seus galhos.
Com o passar do tempo, as árvores cresceram desordenadas e seus galhos
atingem a rede elétrica, o que causa perigo e insegurança à população. É
certo que o serviço requer pessoas especializadas e equipamentos adequa-
dos para efetuar o trabalho. Um contato de parceria entre Prefeitura e CPFL,
facilitaria a execução do serviço e atenderia às solicitações da população,
que nem sempre é atendida por falta de condições técnicas.

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
TERMO ADITIVO Nº 06/2015
Referente: Prorrogação até 31/07/2015 ao Contrato nº 08/2014
firmado em 23/04/2014 - Pregão Presencial 06/2014 - Processo
nº 10/2014
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: GUAZZELLI & GUERRA LTDA ME
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento, sob forma
de comodato, de máquina automática de café e outras bebidas
quentes solúveis a base de chocolate e leite e de seus respec-
tivos insumos para uso da Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré.
Valor estimado de até: R$ 2.010,00 (dois mil e dez reais) para um
período de 03 meses (maio, junho e julho de 2015)
Data do ajuste: 23/04/2015

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara

A U T O R I Z A Ç Ã O
DENÍLSON ROCHA ZIROLDO, Vereador Presidente da Câmara
de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das atri-
buições que lhe são conferidas por Lei, Autoriza a abertura
Dispensa de Licitação, visando contratação de empresa
prestadora de serviços técnicos especializados em administra-
ção pública, visando a captação, leitura e envio de recortes
eletrônicos de interesse da Câmara de Vereadores de Avaré,
publicadas nos Diários Oficiais.
As despesas decorrentes da presente Dispensa serão empe-
nhadas através da seguinte dotação orçamentária:
01.01.02.01.122.7005.2258.3.3.90.39.99-14.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 29 de
abril de 2015.

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Fica ratificada a Dispensa de Licitação 08/2015 - Processo 19/
2015, para a empresa GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP,
inscrita no CNPJ sob nº 21.129.497/0001-12, localizada na Av. das
Nações Unidas, nº 12399, conj. 106B, Brooklin Paulista, São Paulo-
SP, CEP 04.578-0000, no valor de R$ 3.840,00 (três mil oitocentos e
quarenta reais), sendo R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) a ser
pago mensalmente, objetivando a contratação de empresa
prestadora de serviços técnicos especializados em administração
pública, visando a captação, leitura e envio de recortes eletrônicos
de interesse da Câmara de Vereadores de Avaré, publicadas nos
Diários Oficiais, com prazo de vigência por 12 (doze) meses, com
fulcro no artigo 24, inciso II da Lei n.º 8.666/93.
As despesas decorrentes da presente Dispensa serão empe-
nhadas através da seguinte dotação orçamentária:
01.01.02.01.122.7005.2258.3.3.90.39.99-14.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 29 de
abril de 2015.

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara

ABERTO PREGÃO PARA CONTRATAÇÃO DE
PLANO PRIVADO ODONTOLÓGICO

Processo nº 18/2015
Pregão Presencial nº 09/2015
Data da realização: 20 de maio de 2015 às 9h00min.

EXTRATO DE EDITAL
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, faz
saber que se acha aberta a licitação na modalidade Pregão
(Presencial) nº 09/2015 - Processo nº 18/2015, do tipo menor
preço global, que visa Contratação de empresa especializada
para prestação de serviço de Plano Privado Odontológico com
cobertura de diagnóstico, urgência e emergência, radiologia,
prevenção em saúde bucal, dentista, periodontia, endodontia,
cirurgia, prótese e odontopediatria, sob regime coletivo, com
participação por adesão aos empregados ativos da Câmara de
Vereadores da Estância Turística de Avaré conforme anexo II do
edital, cuja realização será no dia 20 de maio de 2015, às
09h00min. O Edital estará disponível na Sede do Poder Legislativo,
sito à Av. Prefeito Misael E. Leal, 999 - Avaré - SP, no horário das
08h00min, às 17h30min. Maiores informações poderão ser obti-
das pelo telefone (14) 37113070. O Edital completo também po-
derá ser acessado pelo site: http://www.camaraavare.sp.gov.br

Janayna Martins da Costa
Pregoeira

Regina Bernadete Carozelli
Pregoeira
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DECRETO LEGISLATIVO N º 308/2015
(Altera a redação do artigo 3º, do Decreto Legislativo nº 299,

de 05 de julho de 2014 e adota outras providências).

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI DECRETA:

Art. 1º: O artigo 3º do Decreto Legislativo nº 299, 05 de julho de
2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 3º: O programa "A Escola por Dentro do Legislativo" será
destinado aos alunos do primeiro ao nono ano letivo do ensino
fundamental, matriculados nas redes públicas municipais e esta-
duais, bem como nos estabelecimentos de ensinos particulares.
Art. 2º: Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
aos 28 de abril de 2.015.

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 05/2015
Autoria:  Ver. Eduardo David Cortez
Aprovado por unanimidade, emendado, em Sessão Ordinária de
27/04/2015

DECRETO LEGISLATIVO N º 309/2015
Dispõe sobre outorga de Título de Cidadã Avareense a Sra.

RITA DE CÁSSIA VIEIRA ROESENER 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 "CIDADÃ AVAREENSE" a
Sra. RITA DE CÁSSIA VIEIRA ROESENER, pelos relevantes servi-
ços prestados 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: 01.0102-01122.7005.2258-3.3.90.39-23-15
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
aos 28 de abril de 2.015.

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

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral Administrativo

Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2015
Autoria:  Ver. Denílson Rocha Ziroldo
Aprovado por unanimidade, em Sessão Ordinária de 27/04/2015

CIRCULAR N º 15/2015 - DG      Avaré, 28 de Abril de 2.015

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

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordiná-
ria de 04/05/2015 - Segunda Feira - às 19h00min.

Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presi-
dente Vereador Denílson Rocha Ziroldo  designou  para a Ordem
do Dia da Sessão Ordinária de 04 de maio do corrente ano, que
tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI N.º 46/2015 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Especial que especi-
fica e dá providências (R$ 300.000,00 - Secr. Municipal de Ass.
e Desenvolvimento Social)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 46/2015 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 49/2015 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar adiantamento
de recursos financeiros destinados a realização do II Festival
Regional da Música Sertaneja de Avaré
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 49/2015 e dos Pareceres do
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e
de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
3. PROJETO DE LEI N.º 51/2015 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial
que especifica e dá outras providências (R$ 90.449,78 - Secr.
Municipal de Ass. e Desenvolvimento Social)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 51/2015 e dos Pareceres do
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e
de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
4. PROJETO DE LEI N.º 53/2015 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial
que especifica e dá outras providências (R$ 29.990,22 - Secr.
Municipal de Ass. e Desenvolvimento Social)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 53/2015 e dos Pareceres do
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e
de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
5. PROJETO DE LEI N.º 55/2015 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial
que especifica e dá outras providências (R$ 71.821,88 - Secr.
Municipal de Ass. e Desenvolvimento Social)
 Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 55/2015 e dos Pareceres do
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e
de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral Administrativo

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna
público a relação das proposituras protocoladas e lidas na ses-
são ordinária de 27/04/2015, 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 Complementar nº 59/2015
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre alterações na Lei Complementar nº 38
de 2003 e dá outras providências (Código de Obras e
Edificações)
" Projeto de Lei nº 60/2015
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza a Fundação Regional Educacional de Avaré -
FREA - a conceder a Revisão Geral Anual a seus funcionários e
dá outras providências
" Projeto de Lei nº 61/2015
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder direi-
to de exploração publicitária em abrigos para usuários de ôni-
bus, lixeiras e placas indicativas de rua
" Projeto de Lei Complementar nº 62/2015
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre alterações na Lei Complementar nº 154/
2011 e dá outras providências (Plano Diretor)

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente

 ROBERTO ARAUJO
Vice-Presidente

FRANCISCO BARRETO
DE MONTE NETO

1º Secretário

EDSON FLAVIO THEODORO
DA SILVA

2º Secretário

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente

 ROBERTO ARAUJO
Vice-Presidente

FRANCISCO BARRETO
DE MONTE NETO

1º Secretário

EDSON FLAVIO THEODORO
DA SILVA

2º Secretário

INEDITORIAIS

CMPC - Conselho Municipal de Política Cultural

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA
Ficam por meio desta CONVOCADOS os Conselheiros do CMPC
- Conselho Municipal de Política Cultural para REUNIÃO ORDINÁ-
RIA a se realizar no próximo dia 04 de maio de 2015 (segunda-
feira) às dezoito horas (18h30) na Biblioteca Municipal Profes-
sor Francisco Rodrigues dos Santos.
Pauta da Reunião:
- DISCUSSÃO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA;
 - PROCESSO N°09/2014 - REGULAMENTO PARA A UTILIZAÇÃO
DO PRÉDIO DO TEATRO MUNICIPAL;
- PROCESSOS PENDENTES DE ANOS ANTERIORES
As reuniões do CMPC são abertas à população.
Avaré, 28 de aril de 2015.

GUMERCINDO CASTELUCCI FILHO
PRESIDENTE CMPC

JOSANA SOUZA CARLOS
SECRETÁRIA CMPC

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL - CMDR AVARÉ

Lei 1.574, de 15 de maio de 2012
Decreto nº 3.913, de 18 de junho de 2014

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2.015

1ª; 2ª CONVOCAÇÃO
O presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural -
CMDR Avaré, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 1.574,
de 15 de maio de 2012; o Decreto 3.913, de 18 de junho de 2014;
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
município, para comparecerem à 5ª Reunião Ordinária de 2015,
a ser realizada no dia 04 de maio de 2.015, segunda-feira, na
sede da CATI Regional Avaré, Rua Santa Catarina, 1.901, Cen-
tro, Estância Turística de Avaré-SP, em primeira convocação às
18h00, com pelo menos a metade de seus membros e em segun-
da convocação às 19h00, com qualquer número de conselhei-
ros, para debater a seguinte PAUTA: I. Abertura; II. Expediente:
1) Comunicação do Presidente; 2) Informe da Secretaria Execu-
tiva; III. ORDEM DO DIA: 1. Leitura, discussão e aprovação da
Ata da 4ª Reunião Ordinária de 2015; 2. Controle Social na Emis-
são de DAP/PRONAF; 3. Demais assuntos de interesse do
colegiado rural.
Estância Turística de Avaré, 27 de abril de 2.015

GERSON CARDOSO
Presidente

RUI FERREIRA
Secretário Executivo

FERNANDO FRANCO AMORIM
Secretário Adjunto

CMI – Conselho Municipal do Idoso

Convocação
O Conselho Municipal do Idoso (CMI) vem por meio desta convo-

car Conselheiros Titulares e Suplentes para Reunião Ordinária

que será realizada no dia 04/05/2.015, segunda-feira, às

09h00min, na sala de reuniões do Conselho, na Avenida Carmen

Dias Farias nº 2161 (antigo “Water Park”). Telefone: 3732-2603.

Pauta:

Discussão e deliberação sobre a Conferência Municipal do Idoso;

Outros assuntos;

Contamos com a presença de todos em caso de imprevistos,

favor comunicar com antecedência e por escrito.

cmi@avare.sp.gov.br
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RESOLUÇÃO CMAS nº 04, de 24 de Abril de 2015.
(Dispõe sobre a retificação da inscrição da Creche para

Idosos Senhora Santana)

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do municí-
pio de Avaré, no uso de suas atribuições legais e;
Considerando o ofício DT nº 076/15 - DRADS Avaré, solicitando
a correção do comprovante de inscrição da referida Creche;
Considerando a Resolução 109/Tipificação Nacional de Servi-
ços Socioassistenciais;
Considerando o Estatuto Social da Creche para Idosos Senhora
Santana em seu “Artigo 2º: A Associação tem por finalidade(s) aco-
lher pessoas idosas, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 17:00
horas, sendo uma associação de defesa de Direitos Sociais”;
Considerando que em reunião ordinária do CMAS em 23.04.2015,
ficou deliberado a retificação da inscrição de “Serviço de Prote-
ção Social Especial de Complexidade Básica para Pessoas Ido-
sas” para “Serviço de Proteção Social Especial de Média Com-
plexidade para Idosos e Serviço de Proteção Social Básica -
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos”;
R E S O L V E
Artigo 1º – RETIFICAR a inscrição da Creche para Idosos Se-
nhora Santana de “Serviço de Proteção Social Especial de Com-
plexidade Básica para Pessoas Idosas” para “Serviço de
Proteção Social Especial de Média Complexidade para Idosos e
Serviço de Proteção Social Básica - Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos para Idosos”
Artigo 2º – Esta Resolução entra em vigor nesta data, estando
disponível na Sala do Conselho Municipal.
Estância Turística de Avaré, aos 24 de Abril de 2015.

Myrian Beatriz Prado T omazella
Presidente

Secretaria Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência

Estância Turística de Avaré, 29 de Abril de 2015.

A SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
em parceria com a  ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -
OAB/SP, 67ª SUBSEÇÃO DE AVARÉ,  CONVIDA a população, as
famílias e os profissionais que trabalham com pessoas com
deficiência, para participar do SIMPÓSIO "PREVENÇÃO E COM-
BATE À VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA", que
será realizado no dia 15 de maio de 2015, às 19:30 horas (sexta
feira), no Plenário da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/SP,
67ª Subseção de Avaré/SP,  na Rua Paraná, 2.123, Centro, ao
lado do Fórum desta Comarca.

LEIS

Lei nº 1.902, de 28 de abril de 2015
  Autoriza o Executivo Municipal a doar área de terras para a

Loja Maçônica Estrela de Avaré e dá outras providências.

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 43/2015)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei,
Art. 1º:- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar a
LOJA  MAÇÔNICA ESTRELA DE AVARÉ, pessoa jurídica de direi-
to privado - entidade sem fins lucrativos, CNPJ 50.823.558/0001-
45, estabelecida nesta cidade na Rua Três Marias nº 264, a área
de terra abaixo descrita, num total de 2.000,00 metros quadra-
dos, localizada no mesmo endereço, com a finalidade de anexa-
ção da área ao imóvel pertencente a entidade.
Área:- 2.000,00 m2;
Proprietário:- PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE AVARÉ;
Valor:-R$ 340.000,00
Descrição da Área:-
TERRENO denominado área remanescente, situado no
Loteamento Granja Três Marias, em Avaré-SP, fazendo frente
para a Avenida Três Marias, medindo 40,00 metros pelo lado
direito, de quem dessa avenida olha para o imóvel, confronta
com a Rua Santa Cruz medindo 50,00 metros, pelo lado esquer-
do com a Prefeitura Municipal de Avaré, medindo 50,00 metros,
e pelos fundos com a Prefeitura Municipal de Avaré, medindo
40,00 metros encerrando a área de 2.000,00 metros quadrados,
objeto da matrícula 77.502 do CRI de Avaré.
Art. 2º:- Todas as despesas decorrentes desta Lei correrão por
conta do donatário.
Art. 3º:-  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se a Lei nº 295, de 09 de Maio de 1.995.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 28 de abril de 2015.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Lei nº 1.903, de 28 de abril de 2015
Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de terras
para a ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA

SECCIONAL DE POLICIA DE AVARÉ, e dá outras providências.

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 42/2015)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei,
Art. 1º:- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado doar área
de terras para a ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA DELE-
GACIA SECCIONAL DE POLICIA DE AVARÉ, entidade sem fins
lucrativos, inscrita no CNPJ/MF nº 54.708.813/0001-60, sediada
nesta cidade na Avenida Três Marias, nº 396, Bairro Três Marias,
a área de terras abaixo descrita, num total de 2.000,00 metros
quadrados, no loteamento Granja Três Marias, matricula 50.357
CRI desta cidade e comarca, com a finalidade de regularização
da posse e para anexação da referida área ao imóvel perten-
cente à Associação.
Área: 2.000,00m2;
Proprietário: Prefeitura Municipal de Avaré;
Valor: R$ 276.000,00
Descrição da Área:
UMA ÁREA DE TERRAS, contendo 2.000,00 m2, situada nesta
cidade, no LOTEAMENTO GRANJA TRÊS MARIAS, com as se-
guintes confrontações: Faz frente para a Avenida Três Marias,
onde mede 10,00 metros; pelo lado direito,  de quem olha dessa
avenida para o imóvel, segue na confrontação com a propriedade
da Prefeitura Municipal de Avaré, na extensão de 50,00 metros;
deflete à direita em ângulo reto, na extensão de 40,00 metros, na
confrontação com a propriedade da Prefeitura Municipal de Avaré,
atingindo o alinhamento predial da Rua Santa Cruz; desse ponto
deflete à esquerda e segue na confrontação com a referida Rua
Santa Cruz, na extensão de 30,00 metros; deflete à esquerda, em
ângulo reto, na confrontação com a Rua Bela Vista na extensão
de 50,00 metros; deflete à esquerda em ângulo reto, na confron-
tação com a propriedade da Associação dos Funcionários da
Delegacia Seccional de Avaré, na extensão de 80,00 metros,
atingindo o alinhamento predial da Avenida Três Marias, local onde
tiveram inicio essas medidas e confrontações.
Art. 2º:- Todas as despesas decorrentes desta Lei correrão por
conta do donatário.
Art. 3º:- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 28 de abril de 2015.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

DECRETOS

Decreto nº 4.186, de 28 de abril de 2015
Convoca a 3.ª Conferência Municipal de Saúde na forma que

especifica.

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré , no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei
D E C R E T A:
Art 1.º -  É convocada a 3.ª Conferência Municipal de Saúde,
com o objetivo de apreciar e desenvolver o tema "Saúde Pública
de Qualidade para Cuidar Bem das Pessoas" e o eixo: "Direito do
Povo Brasileiro", em conformidade com as disposições emer-
gentes deste Decreto.
Parágrafo Único - A 3.ª Conferência Municipal de Saúde realizar-
se-á no dia 10 de junho de 2.015, das 08:00 às 16:00 horas, na
Faculdade Eduvale, localizada na Avenida Misael Eufrásio Leal,
n.º 347, Jardim América, nesta cidade.
Art 1.º -  A 3ª Conferência Municipal de Saúde da Estância
Turística de Avaré, será presidida pela Secretária Municipal da
Saúde e Coordenada pelo Presidente do Conselho Municipal da
Saúde, que na impossibilidade de comparecimento pelos Repre-
sentantes Legais ou Indicados.
Art. 2.º -  A 3ª Conferência Municipal de Saúde da Estância
Turística de Avaré, contará com uma Comissão Organizadora,
que foi aprovada pelo Conselho Municipal da Saúde, em reunião
do dia 14 de abril de 2.015, e será publicada mediante Portaria da
Secretaria Municipal da Saúde.
Art. 3.º - As despesas com organização e realização da 3.ª
Conferência correrão por conta de recursos orçamentários pró-
prio do município.
Art 4.º - O Regimento Interno da 3.ª Conferência Municipal da
Saúde será definido pela Comissão Organizadora e gozará de
plena eficácia após sua aprovação pela plenária da Conferência.
Art 5.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Estância Turística de Avaré,  28  de  abril  de 2.015

Paulo Dias Novaes Filho
Prefeito
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COMUNICADO
AUDIÊNCIA PÚBLICA DO

PLANO DIRETOR
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré e a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
comunicam aos Senhores Vereadores, Associa-
ções de Bairros, representantes de classes e
munícipes em geral, que ficam pré-estabelecidas
as datas das Audiências Públicas referentes ao
Projeto de Lei Complementar nº 05/2015, que dis-
põe sobre a revisão do Plano Diretor da Estância
Turística de Avaré e dá outras providências. As Au-
diências serão realizadas no plenário da Câmara
de Vereadores de Avaré, sito à Avenida Pref. Misael
Euphrásio Leal, nº 999, tendo em vista a relevân-
cia dos objetos em questão.
Dia 15/05/2015 às 20 horas:
Título I - Conceito, Princípios, Objetos Gerais e
Diretrizes - Art. 1º ao Art. 49.
Dia 26/05/2015 às 20 horas e Dia 10/06/2015
às 20 horas:
Título II - Do Ordenamento Territorial - Art. 50 ao
Art. 85 e Anexos:
Anexo 1 - Mapa Macrozoneamento;
Anexo 2 - Mapa Macrozoneamento do Núcleo
Central - MZ1;
Anexo 3 - Mapa Áreas para aplicação dos instru-
mentos legais - MZ1;
Anexo 4 - Mapa Macrozona do Núcleo da Repre-
sa - MZ2;
Anexo 5 - Mapa Magrozona rural - MZ3;
Anexo 6 - Enquadramento das atividades nos usos;
Anexo 7- Mapa ZEITA;
Anexo 8 - Lista de Abreviaturas e Siglas
Anexo 9 - Glossário;
Anexo 10- Sumário.
Dia 25/06/2015 às 20 horas:
Título III - Dos Parâmetros para o Uso e a Ocupa-
ção do Solo - Art. 86 ao Art. 99.
Dia 04/08/2015 às 20 horas:
Título IV - Dos Instrumentos da Política Urbana -
Art. 100 ao Art. 139.
Dia 20/08/2015 às 20 horas:
Título V - Da Gestão da Política Urbana - Art. 140
ao Art. 164.
Essas datas poderão sofrer alterações em de-
corrência do andamento das Audiências.
Todas as alterações no Plano Diretor poderão ser
visualizadas através do link:  http://
camaraavare.sp.gov.br/planodiretor.asp
Será criado um link para dúvidas e perguntas,
que disponibilizaremos na próxima publicação.

LICITAÇÃO

Aviso de Edital
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 068/15 - PROCESSO Nº. 197/15

COM RESERVA DE COTA PARA ME, EPP e MEI.
Objeto: Aquisição de alimentos estocáveis para a Merenda Es-
colar do Ensino Fundamental.
Recebimento das Propostas: 11 de maio de 2015 das 8hs até 21
de maio de 2015 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 21 de maio de 2015  das 09:00 às 11:00 horas.
Início da Sessão: 21 de maio de 2015  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, 30 de abril de 2015 - Andreia
de Fátima Fragoso - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 069/15 - PROCESSO Nº. 200/15
Objeto: Contratação de ME, EPP e MEI objetivando Registro de
Preços para eventual aquisição de materiais específicos para o
laboratório do NGA - Secretaria da Saúde.
Recebimento das Propostas: 05 de maio de 2015 das 10hs até
15 de maio de 2015 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 15 de maio de 2015  das 09:00 às 11:00 horas.
Início da Sessão: 15 de maio de 2015  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 225 - www.bll.org.br - Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 28 de abril de 2015 - Franciele
Lopes Nogueira - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 072/15 - PROCESSO Nº. 204/15
Objeto: Contratação de ME, EPP e MEI objetivando Registro de
Preços para eventual aquisição de materiais descartáveis para
Secretaria da Saúde.
Recebimento das Propostas: 06 de maio de 2015 das 10hs até
18 de maio de 2015 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 18 de maio de 2015  das 09:00 às 11:00
horas.
Início da Sessão: 18 de maio de 2015  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 225 - www.bll.org.br - Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 28 de abril de 2015 - Maria
Luiza Pereira Dias - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 076/15 - PROCESSO Nº. 210/15
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de medica-
mentos para distribuição em toda Rede Pública de Saúde de Avaré.
Recebimento das Propostas: 13 de maio de 2015 das 10hs até
25 de maio de 2015 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 25 de maio de 2015  das 09:00 às 11:00
horas.
Início da Sessão: 25 de maio de 2015  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 225 - www.bll.org.br - Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 30 de abril de 2015 - Franciele
Lopes Nogueira - Pregoeira.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 014/15 - PROCESSO Nº. 182/15
Objeto: Contratação de empresa para construção da Cobertura
da Quadra Escolar da EMEB "Suleide Maria do Amaral Bueno".
Data de Encerramento: 20 de maio de 2015  às 08:30 horas, Dep.
Licitação.
Data de Abertura: 20 de maio de 2015  às 09:00 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 abril de 2015 -
Olga M. Hata - Presidente da CPJL.

SUSPENSÃO
Fica SUSPENSO a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚ-
BLICA Nº. 004/15 - Processo nº. 118/15, com data de abertura
marcada para 28/04/2015, objetivando a construção de Creche
no Residencial São Rogério.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 27 de abril de 2.015
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº. 034/15 - Processo nº. 1 12/15

Fica adjudicado a Empresa RICARDO FILGUEIRAS GOMES - ME,
com valor total de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos
reais), objetivando a prestação de serviços de locação de brin-
quedos para eventos da Secretaria de Esportes, Cultura, Edu-
cação e Saúde - adjudicado em: 15/04/2015.

Chamada Pública nº. 001/15 - Processo nº. 025/15
Fica adjudicado a  ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS
DOS BAIRROS SANTA CRUZ DOS COQUEIROS, ARACATU,
CAVIUNA, EZEQUIEL, RAMOS, FERREIRA E BARRA GRANDE,
com valor total de R$ 508.721,00 (quinhentos e oito mil setecen-
tos e vinte e um reais) e COOPERATIVA DE PRODUTORES DE
ITAPEVA E REGIÃO - COOPEVA, com valor total de R$ 1.208,00
(hum mil duzentos e oito reais), objetivando aquisição de hortifrutis
da Agricultura Familiar para alimentação escolar no município de
Avaré em atendimento ao PNAE - adjudicado em: 06/04/2015.

Tomada de Preços nº. 002/15 - Processo nº. 034/15
Fica adjudicado a Empresa M & M ELETRICIDADE, TELECOMUNI-
CAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, com valor total de R$
130.364,50 (cento e trinta mil trezentos e sessenta e quatro
reais e cinquenta centavos), objetivando a prestação de servi-
ços de instalações elétricas - URCC com fornecimento de mate-
riais - adjudicado em: 29/04/2015.

HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa M & M ELETRICIDADE, TELECOMUNICA-
ÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, objetivando a prestação de
serviços de instalações elétricas - URCC com fornecimento de
materiais, relativa a Tomada de Preços nº. 002/15 - Processo nº.
034/15 - Homologado em: 23/04/2015.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa RICARDO FILGUEIRAS GOMES - ME,
objetivando a prestação de serviços de locação de brinquedos
para eventos da Secretaria de Esportes, Cultura, Educação e
Saúde, relativa ao Pregão Presencial nº. 034/15 - Processo nº.
112/15 - Homologado em: 22/04/2015.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa NAIARA VALÉRIO DE OLIVEIRA MORITA
- EPP, objetivando a prestação de serviços de refeições para o
Corpo de Bombeiros, relativa ao Pregão Presencial nº. 035/15 -
Processo nº. 120/15 - Homologado em: 27/04/2015.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei
10.520/02 HOMOLOGA a Empresa DANIEL PARTS GLOBAL
LTDA - ME, objetivando a aquisição de ARLA 32 para as Secre-
tarias de Educação, Meio Ambiente e Saúde, relativa ao Pregão
Eletrônico nº. 039/15 - Processo nº. 121/15 - Homologado em:
23/04/2015.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa CLAYTON WASHINGTON ALVES - ME,
objetivando a aquisição de livros de inglês para alunos do ensi-
no fundamental, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 047/15 - Pro-
cesso nº. 133/15 - Homologado em: 22/04/2015.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa ARTE E CULTURA COMÉRCIO DE LI-
VROS LTDA - ME, objetivando a aquisição de cadernos de por-
tuguês e matemática para Secretaria de Educação, relativa ao
Pregão Eletrônico nº. 048/15 - Processo nº. 134/15 - Homologa-
do em: 24/04/2015.
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HOMOLOGAÇÃO CHAMADA PÚBLICA
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  ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DOS
BAIRROS SANTA CRUZ DOS COQUEIROS, ARACATU, CAVIUNA,
EZEQUIEL, RAMOS, FERREIRA E BARRA GRANDE e COOPERA-
TIVA DE PRODUTORES DE ITAPEVA E REGIÃO - COOPEVA,
objetivando a aquisição de hortifrutis da Agricultura Familiar para
alimentação escolar no município de Avaré em atendimento ao
PNAE, relativa a Chamada Pública nº. 001/15 - Processo nº. 025/
15 - Homologado em: 06/04/2015.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº 096/13 - Processo nº. 283/13, (Contrato 257/13), que faz entre
si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa EDITORA
VIEIRA AIRES LTDA, objetivando contratação de empresa para
emissão do Semanário Oficial, com prorrogação até 29 de dezem-
bro de 2015. O valor desta prorrogação de contrato é de R$
120.902,20 (cento e vinte mil novecentos e dois reais e vinte centa-
vos) - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

ADITIVO DE CONTRATO
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/15 - Processo nº. 025/15 fica acrescen-
tado o ITEM 6.2 no Contrato nº 100/15, para a  COOPERATIVA DE
PRODUTORES DE ITAPEVA E REGIÃO - COOPEVA  no processo licitatório
em questão, objetivando o fornecimento de  hortifrutis da Agricultura
Familiar para alimentação escolar no município de Avaré em atendi-
mento ao PNAE - Assinatura do Termo Aditivo em: 06 de abril de 2015.

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/15 - Processo nº. 025/15 fica acrescentado o
ITEM 6.2 no Contrato nº 101/15, para a ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES
RURAIS DOS BAIRROS SANTA CRUZ DOS COQUEIROS, ARACATU,
CAVIUNA, EZEQUIEL, RAMOS, FERREIRA E BARRA GRANDE no processo
licitatório em questão, objetivando o fornecimento de  hortifrutis da Agricultura
Familiar para alimentação escolar no município de Avaré em atendimento ao
PNAE - Assinatura do Termo Aditivo em: 06 de abril de 2015.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 022/15 - Processo nº. 137/15

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa VIAÇÃO LIRA
LTDA, com valor global de R$ 261.000,00 (duzentos e sessenta
e um mil reais) objetivando a locação de 09 veículos para Trans-
porte Escolar, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 29 de abril de 2015 -
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 046/15 - Processo nº. 198/15
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa MARCEL
WENDELL MORAES GONÇALVES, com valor global de R$
2.587,60 (dois mil quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta
centavos) objetivando a aquisição de materiais de papelaria para
realização da Conferência Municipal dos Direitos Humanos e do
Adolescente, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 27 de abril de 2015 -
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
Nº. 059/15 - Processo nº. 171/15, objetivando Registro de Preços
para futura aquisição de desjejum para o CAPS e CAISMA durante
12 meses, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei
8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal - Revogada
em: 27/04/15 - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 039/15 - Processo nº. 121/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: DANIEL PARTS GLOBAL LTDA - ME.
Objeto: Aquisição de ARLA 32 para as Secretarias de Educa-
ção, Meio Ambiente e Saúde.
Valor Global: R$ 14.968,25 (catorze mil novecentos e sessenta
e oito reais e vinte e cinco centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 23/04/2015

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 047/15 - Processo nº. 133/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: CLAYTON WASHINGTON ALVES - ME.
Objeto: Aquisição de livros de inglês para alunos do ensino fundamental.
Valor Global: R$ 149.988,00 (cento e quarenta e nove mil nove-
centos e oitenta e oito reais).
Data da Assinatura do Contrato: 22/04/2015
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 048/15 - Processo nº. 134/15

Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: ARTE E CULTURA COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - ME.
Objeto: Aquisição de cadernos de português e matemática para
Secretaria de Educação.
Valor Global: R$ 334.295,00 (trezentos e trinta e quatro mil du-
zentos e noventa e cinco reais).
Data da Assinatura do Contrato: 24/04/2015

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 034/15 - Processo nº. 112/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: RICARDO FILGUEIRAS GOMES - ME.
Objeto: Locação de brinquedos para os eventos da Secretaria
de Esportes, Cultura, Educação e Saúde.
Valor Global: R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 22/04/2015

Modalidade: Pregão Presencial nº. 035/15 - Processo nº. 120/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: NAIARA VALÉRIO DE OLIVEIRA MORITA - EPP.
Objeto: Prestação de serviços de refeições para o Corpo de
Bombeiros.
Valor Global: R$ 137.955,00 (cento e trinta e sete mil novecentos
e cinquenta e cinco reais).
Data da Assinatura do Contrato: 27/04/2015

EXTRATO DE CONTRATO CHAMADA PÚBLICA
Modalidade: Chamada Pública nº. 001/15 - Processo nº. 025/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado:  ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DOS
BAIRROS SANTA CRUZ DOS COQUEIROS, ARACATU, CAVIUNA,
EZEQUIEL, RAMOS, FERREIRA E BARRA GRANDE.
Valor Global: R$  508.721,00 (quinhentos e oito mil setecentos e
vinte e um reais).
Contratado: COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ITAPEVA E
REGIÃO - COOPEVA.
Valor Global: R$ 1.208,00 (hum mil duzentos e oito reais).
Objeto: Aquisição de  hortifrutis da Agricultura Familiar para ali-
mentação escolar em atendimento ao PNAE.
Data da Assinatura do Contrato: 06/04/2015

EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇOS
Modalidade: Tomada de Preços nº. 002/15 - Processo nº. 034/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado:  M & M ELETRICIDADE, TELECOMUNICAÇÕES E
CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
Objeto: Prestação de serviços de instalações elétricas - URCC
com fornecimento de materiais.
Valor Global: R$ 130.364,50 (cento e trinta mil trezentos e ses-
senta e quatro reais e cinquenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 29/04/2015

EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 022/15 - Processo nº. 137/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: VIAÇÃO LIRA LTDA.
Objeto: Locação de 09 veículos para Transporte Escolar.
Valor Global: R$ 261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 29/04/2015

Modalidade: Dispensa nº. 046/15 - Processo nº. 198/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado:  MARCEL WENDELL MORAES GONÇALVES.
Objeto: Aquisição de  materiais de papelaria para realização da
Conferência Municipal dos Direitos Humanos e do Adolescente.
Valor Global: R$  2.587,60 (dois mil quinhentos e oitenta e sete
reais e sessenta centavos.
Data da Assinatura do Contrato: 27/04/2015
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COMSEA

Lei 1.824, de 19 de agosto de 2014
Decreto nº 4.174, de 09 de abril de 2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam CONVOCADOS por meio deste, todos os membros
que compõem o COMSEA - Conselho Municipal de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional, de acordo com o Decreto nº 4.174,
de 09 de abril de 2015, para comparecerem à reunião de
instalação do referido Conselho, a ser realizada no dia 13
de maio de 2015, quarta-feira às 19h00, na sala de reuniões
do Centro Administrativo Municipal, Rua Rio Grande do Sul,
1810, Centro, Estância Turística de Avaré-SP.
 Estância Turística de Avaré, 29 de abril de 2.015.

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO
Secretário de Agricultura e Abastecimento
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DIA DAS MÃES

As Galvão vão animar a tradicional
festa do Jardim Brasil
Irmãs cantoras se apresentam
no sábado, 9 de maio; Avaré
Viva! acontece na mesma data

A tradicional Festa das Mães
do Jardim Brasil terá atrações
especiais este ano. A novidade
fica por conta do espetáculo
musical com As Galvão e a rea-
lização do Avaré Viva! com to-
das as ações sociais na Praça
das Mães no próximo sábado,
9 de maio, a partir das 13h.

As Galvão
Com o espetáculo das irmãs Mary e Marilene, hoje ar-

tisticamente conhecidas como As Galvão, a Secretaria de
Turismo leva à Festa das Mães o duo feminino de maior
prestígio no Brasil. Elas continuam a encantar seu público
cativo e a conquistar novos fãs. Quando tinham 7 e 5 anos
de idade, as irmãs já  encantavam radialistas de seu tempo.

O primeiro disco foi gravado quando tinham 14 e 12
anos e junto o primeiro sucesso, "Carinha de Anjo". Hoje,
com mais de 300 músicas gravadas, conhecidas e respeita-
das no Brasil e recentemente homenageadas com o "Memo-
rial Irmãs Galvão" em Paraguaçu Paulista, essas duas be-
las vozes ultrapassaram fronteiras com suas músicas toca-
das em Portugal, Canadá, Suíça e Japão.

No espetáculos, além dos clássicos da música sertane-
ja, As Galvão cantam os sucessos "Coração Laçador" (O
Boi), "No Calor dos teus Abraços", "Pedacinhos", entre ou-
tros. Com freqüência ambas participam de importantes pro-
gramas de rádio e TV.

Na ocasião está confirma-
da pela Secretaria da Cultura
a segunda etapa do I Festival
Cultural de Talentos, com
premiação em dinheiro. Po-
dem se inscrever talentos da
música, dublagem, contado-
res de piadas, imitadores,
entre outros gêneros da arte.

Também haverá a segun-
da eliminatória do II Festival
Regional Sertanejo, que
também conta com premia-
ção em dinheiro. Mais infor-
mações sobre os dois even-
tos podem ser obtidas pelo
telefone 3732-5057.

Corrida das Mães
Este ano a Secretaria Mu-

nicipal de Esportes (SEME)
promoverá no sábado, às
17h30 a já conhecida Corrida
das Mães, que terá as se-
guintes categorias: 17 a 25
anos, 26 a 40 e maior de 41.
Antes, às 17gh, haverá a Cor-
rida das Crianças (11 a 14,
masculino e feminino).

As provas terão como lo-
cal de largada e chegada a
Avenida Salim Antônio Curi-
ati, em frente à Praça das
Mães. O percurso, demarca-
do com setas e cavaletes, será
uma volta no quarteirão. Gra-
tuitas, as inscrições serão fei-
tas no local, a partir das 14h.

Além disso, mini-quadras
esportivas, jogos de mesa e

brinquedos infláveis estão
garantidos entre as ativida-
des de recreação. Monitores
da Secretaria de Esporte co-
ordenarão as brincadeiras.

Atendimento
clínico

Além do atendimento clí-
nico, a Secretaria da Saúde
oferecerá testes de HGT (dia-

betes e pressão arterial), sala
de vacina, exames papanico-
lau, orientações para gestan-
tes e saúde do homem, além
de informes de prevenção da
dengue. A Unidade Móvel
Odontológica também estará
no local oferecendo especia-
lidades de clínica geral: exo-
dontia (extração), limpeza,
restaurações e orientações de
escovação.


