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MICROEMPREENDEDOR

Banco do Povo de Avaré conquista o
primeiro lugar em empréstimos

Primeira colocada entre as cidades com até 100 mil habi-
tantes, agência avareense está entre as 22 melhores do Esta-
do.  Unidade ofertou mais de R$1,8 milhão em crédito para
pequenos e médios empresários.
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Padeiro avareense captou recursos para investir em seu negócio
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SECRETARIAS MUNICIPAIS

FALECIMENTOS
PERÍODO DE

10/04/14 A 14/04/2014

ADMINISTRAÇÃO - Tel. 3711-2565
Deira Alizia Visentin Villen

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Tel. 3711-1750/ 3711-1756

Viviane Maria Alves Mendes
Rua Rio Grande do Sul, 1750 Centro

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

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

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

COMUNICAÇÃO - Tel. 3711-2500
Lucas da Silva Mota

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

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

Rua Rio de Janeiro, 1763 Centro

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

Rua Ceará, 1393 Centro

EDUCAÇÃO - Tel. 3711-2211
Lúcia Helena Lélis

Rua Pernambuco, 1065 Centro

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

Rua Carmem Dias Faria, 1085 Bairro Alto

SECRETARIA DE FAZENDA - Tel. 3711-2545 | 3711-2566
José Carlos Pinho

Rua Rio Grande do Sul, 1810

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

Rua Maranhão, 1578 Centro

GOVERNO - Tel. 3711-2500
José Bastos Cruz Sobrinho

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

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

Aparecido Fernandes Jr.
Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

MEIO AMBIENTE - Tel. 3711-2559
Julio Ruffin Pinhel

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

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

Paulo Henrique Ciccone
Avenida Anápolis, 777 Bairro Jurumirim

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

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

SECRETARIA DA SAÚDE - Tel. 3711-1431/ 3711-1432
Miguel Chibani Bakr

Rua São Paulo, 1559 Centro

SECRETARIA DE TURISMO - Tel. 3732-8009
Fernando Alonso

Praça Romeu Bretas s/n (Prédio Concha Acústica)

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

Tiragem: 7.000 exemplares
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CALENDÁRIO DE EVENTOS

Fique por dentro

DIA EVENTO HORÁRIO LOCAL

18                   Paixão de Cristo 20h30 Concha Acústica

19 Projeto Bem Vindo Turista!        9h00 Posto de Informações Turísticas

19 e 20 Projeto Viva o Largo São João 19h30 Largo São João

20 Encontro de Violeiros 16h Museu do Automóvel

22 a 26 2ª Mostra de Literatura em Vídeo 08h, 10h, 14h e 19h30 Biblioteca Municipal

MATEUS SUGIZAKI
*29/07/1946          +10/04/2014
MARIA BENEDITA BUENO
*10/12/1950          +11/04/2014
LOURDES PEIXOTO FRAVOLINI
*13/05/1928          +12/04/2014
ANTONIO DE ALMEIDA MAGALHÃES
*06/07/1923          +12/04/2014
FLORENTINA DOMINGUES VIEIRA
*12/01/1937          +12/04/2014
AMILTON VICENTINI
*08/08/1944          +13/04/2014
JOÃO MIRANDA DO PRADO
*07/01/1941          +14/04/2014

O Ministério do Esporte abriu inscrições para o
Bolsa-Atleta de 2014. O prazo para os desportistas
interessados em participar do programa de auxílio
financeiro esgota no dia 3 de maio. A inscrição é
referente a resultados alcançados em 2013 pelos
competidores das categorias: estudantil, base,
nacional, internacional e olímpica/paraolímpica.

Criado em julho de 2004 e regulamentado em
janeiro de 2005, o Bolsa-Atleta passou de uma fase
inicial de atendimento a 924 esportistas no
primeiro ano de funcionamento para a realidade
atual, onde 6.557 atletas foram contemplados em
2013. Os valores recebidos variam de R$ 370 a R$
3.100 por mês, dependendo da categoria de bolsa.

OPORTUNIDADE

Ministério do Esporte abre
inscrições para Bolsa-Atleta
Desportistas podem enviar suas solicitações de inclusão no programa até 3 de maio

No ano passado, o governo federal investiu R$ 183
milhões exclusivamente para o pagamento da Bolsa-
Atleta aos beneficiados, que receberam bolsas de dois
exercícios – 2012 e 2013 –, o equivalente a 24 parcelas
em 11 meses. O procedimento foi adotado para que o
governo reduzisse o espaço de tempo existente entre
a conquista de resultados e o efetivo recebimento do
recurso. Para o ano de 2014, a previsão orçamentária
para o programa é de R$ 181 milhões, mas para o
pagamento de uma única bolsa aos contemplados.
A lista dos contemplados pela atual chamada do
programa deve sair em junho. 
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SAÚDE

A partir da terça-feira,
22, a Secretaria Municipal
da Saúde promove em
parceria com o Ministério
da Saúde, a Campanha Na-
cional de Vacinação contra
a Gripe, que este ano se
estenderá até 02 de maio.

Assim como em 2013, os
grupos prioritários a se-
rem vacinados são as pes-
soas acima dos 60 anos, cri-
anças maiores de seis me-
ses  e  menores  de dois
anos, gestantes, puérpe-
ras (mulheres que deram
a luz em até 45 dias), indí-
genas aldeados, profissio-
nais da saúde e pessoas
pr ivadas  de l iberdade.
Pessoas  que sofrem de
doenças crônicas (respira-
tórias, cardíacas, renais,
imunodepressão,  etc . )
também poderão receber
as doses sob prévia reco-
mendação médica.

O “Dia D” de mobiliza-
ção contra a doença, um
mutirão que busca vacinar
o maio número de pessoas
possível ,  está agendado

Avaré prepara vacinação

contra a gripe
Sábado, 26 de abril,

será o “Dia D” da

campanha

para 26 de abril, sábado.
“Vamos fazer uma grande
mobil ização neste dia e
queremos que a população
avareense participe”, des-
tacam os técnicos do setor.

Prevenção - A melhor
forma de se proteger da
gripe é praticar hábitos
saudáveis,  como manter
os ambientes arejados e
higienizar as mãos, sem-
pre que poss ível .  A lém
disso, as pessoas com sus-
peita de gripe devem pro-
curar atendimento médi-
co o mais rápido possível,
preferencia lmente nas
primeiras 48 horas após o
início dos sintomas. “Não
se automedique. Procure
atendimento médico e só
utilize o medicamento in-
dicado. O antiviral oselta-
mivir (tamiflu), por exem-
plo, está disponível gra-
tuitamente nas unidades
de saúde e pode ser reti-
rado a part ir  da receita
médica”,  expl ica  Vanda
Nassif, diretora de Saúde
do município.

Em caso de lâmpadas apagadas nos postes da sua rua,

ligue para a CPFL 0800 7722196

Ajude a Prefeitura manter a cidade iluminada

* Ao comunicar tenha
em mãos sua cont a de

energia elétrica

Vacina estará disponível na rede pública
Em razão das condições climáticas do inverno, a campanha de vaci-

nação foi adiantada para abril. “Pedimos que a população contempla-
da procure as unidades de saúde já nos primeiros dias da campanha,
pois a vacina concede imunidade após 15 dias da aplicação”, enfati-
zam os técnicos da Saúde.

A vacina, que estará disponível na rede pública, protege contra os
vírus mais circulantes no país (Influenzas A H1N1 e H3N2 e Influenza B),
por isso todas as pessoas que se vacinaram no ano passado devem rece-
ber a dose novamente. A vacina é segura e só é contraindicada para pes-
soas que já apresentaram reações adversas em campanhas anteriores ou
que tenham alergia a ovo.
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LEGISLATIVO

EXTRATO DE CONTRATO
 CONTRATO Nº: 07/2014
 CONTRATANTE: Câmara de Vereadores da Estância Turística
de Avaré.
 CONTRATADA: MALUF & TINÓS LTDA. – EPP
OBJETO: Contratação de empresa especializada para presta-
ção de serviços contínuos de impressão e reprografia
corporativa, para uso da Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré.
VALOR GLOBAL:  R$ 15.974,40 (quinze mil, novecentos e se-
tenta e quatro reais e quarenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 07 de abril de 2014.
REFERENTE: Processo nº 08/2014 – Pregão Presencial nº
05/2014

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente da Câmara

C O M U N I C A D O
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré comu-
nica a todos que as contas do exercício de 2013, apresentadas
pelo Chefe do Poder Executivo, estão disponíveis na Sede do
Poder Legislativo da Estância Turística de Avaré para consulta e
apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade confor-
me preconiza o artigo 49 da Lei Complementar nº 101, de 04 de
maio de 2000.
Estância Turística de Avaré, 14 de abril de 2014

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente da Câmara

ATO DA MESA Nº 14/2014
(Dispõe sobre prorrogação de prazo para conclusão dos

trabalhos da Comissão destinada a promover estudos acerca
da criação do Código Ambiental Municipal e adota outras

providências)

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TU-
RÍSTICA DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGI-
MENTAIS E LEGAIS,
D E C L A R A:-
Artigo 1º  - Fica prorrogado por 120 (cento e vinte) dias o prazo
para conclusão dos trabalhos da Comissão destinada a promo-
ver estudos acerca da criação do Código Ambiental Municipal
instituída através do Ato da Mesa nº 32/2013.
Artigo 2º  - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação
no local de costume.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
aos 10 de abril de 2014.

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

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

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 14/04/2014, a saber:
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos
de resolução, etc...) pode ser consultada no portal do
poder legislativo www .camaraavare.sp.gov .br através do
link “proposituras”.
Sugestões para aperfeiçoamento dos procedimentos
podem ser enviadas pelo e-mail:
diretoria@camaraavare.sp.gov .br
• Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2014
Autoria: Ver. Eduardo David Cortez
Assunto: Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Avareense
ao Sr. Antônio Genez Parize e dá outras providências.

BRUNA MARIA COSTA
SILVESTRE

Presidente da Câmara

 MARCELO JOSÉ ORTEGA
Vice-Presidente

ERNESTO FERREIRA DE
ALBUQUERQUE
1º Secretário

FRANCISCO BARRETO DE
MONTE NETO
2º Secretário

• Projeto de Lei nº 58/2014
Autoria: Ver. Antonio Leite de Oliveira
Assunto: Inclui no artigo 4° da Lei 1338 de 30/03/2010 nos even-
tos do mês de Julho a “Semana da Mamãe e Bebê” e dá outras
providências.
• Projeto de Lei nº 59/2014
Autoria: Ver. Antonio Leite de Oliveira
Assunto: Dispõe sobre a disponibilização do cardápio em braile
pelos estabelecimentos comerciais e dá outras providências.
• Projeto de Lei nº 60/2014
Autoria: Ver. Júlio César Theodoro
Assunto: Dispõe sobre a obrigatoriedade de notificar aos ór-
gãos de proteção da criança e adolescente os casos de uso de
álcool e outras drogas.
• Projeto de Lei nº 61/2014
Autoria: Verª Rosângela Paulucci Paixão Pereira
Assunto: Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sani-
tários químicos em obras de construção civil no município de
Avaré e dá outras providências.
• Projeto de Lei nº 62/2014
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Especial Adicional
que especifica e dá providências (R$ 417.287,54 - Secr. Munici-
pal da Educação).

REQUERIMENTOS E INDICAÇÕES
APRESENTADOS NA  SESSÃO ORDINÁRIA

EM 14 DE ABRIL DE 2014

Bruna Maria Costa Silvestre - Presidente
-Para que por meio do setor competente envie a esta Casa de
Leis, cópias dos contratos de locação dos imóveis localizados:
01)Rua Carmem Dias Farias, 2111 – Avaré Water Park.
02)Rua Suzana Garcia Ferreira, 399, Vila Operária.
03)Rua João Lobo – CAPS – Centro de atenção Psicossocial.
04)Informe se foram realizadas reformas nos referidos imóveis,
discriminando quais foram realizadas e quem custeou as mesmas.
05)Se nos referidos imóveis já estão instalados os Departamen-
tos Públicos para os quais os imóveis foram locados.

Marcelo José Ortega – Vice-Presidente
-Para que seja encaminhado a Anatel - Agência Nacional de
Telecomunicações,  solicitando providencias cabíveis cópias do
seguinte:1)Edição 1.027 do Jornal A Comarca, que relata em
brilhante reportagem intitulada “VIVO LIDERA RANKING DE
EMPRESAS COM RECLAMAÇÕES NO PROCON DE AVARÉ”,
os transtornos causados pela péssima prestação dos serviços
de telefonia da empresa Vivo SA e as constantes falhas e inter-
rupções das ligações de telefonia móvel.2)Resposta da empre-
sa Vivo SA ao Procon de Avaré dizendo que os problemas
seriam resolvidos com previsão até agosto de 2013.Há cerca de
um ano a empresa Vivo SA vem prestando um serviço de telefo-
nia móvel ruim, de qualidade duvidosa, com constantes interrup-
ções nas ligações. O sinal celular não pode ser captado em toda
a cidade, pela ineficiência da transmissão. Esse argumento foi
pauta principal da ultima edição do jornal A Comarca que retratou
de forma clara e objetiva os problemas vivenciados pelos
avareenses, sem expectativa de solução. Nesse contexto é
que encaminhamos as informações para o órgão adequado para
fiscalização e eventual punição pela falta de respeito e respon-
sabilidade da empresa Vivo SA . com os clientes usuários de
seus serviços, mas cidadãos avareenses dignos e merecedo-
res de respeito.
-Para que seja oficiado ao PROCON de Avaré  para que informe a
esta Casa Legislativa sobre quais medidas estão sendo tomadas
em relação as constantes reclamações do serviço telefonia mó-
vel da empresa Vivo S.A. Em anexo, cópias do requerimento
0989/2013, a resposta desse órgão e ofício da referida empresa,
cuja resposta afirmava que as falhas seriam resolvidas com pre-
visão até Agosto de 2013. Os cidadãos estão reclamando cons-
tantemente com a queda na qualidade do serviço da Vivo. Oscila-
ção e falhas durante as ligações são algumas das reclamações.
-Para que seja encaminhado ao Prefeito Municipal, protocolo
dos ofícios nº 085/2014/D, nº 086/2014/D, entregues na Câmara
dos Deputados, nos gabinetes dos Deputados Federais José
Luiz de França Penna e Roberto Alves de Lucena, solicitando
recursos para o município. Na busca de recursos de ordem
financeira para o município, foram protocolados na Câmara dos
Deputados, pedido de emendas no montante de R$ 1.000.000,00
que serão utilizados em obras de infraestrutura em diversos
bairros deste município.
-Para que seja oficiado ao Secretário Municipal do Meio Ambien-
te, Sr Júlio Ruffin Pinhel, para que informe a esta Casa legislativa

sobre os projetos, programas e trabalhos relacionados ao plan-
tio de árvores em nosso município.Existe uma preocupação muito
grande com o meio-ambiente, bem como a questão do calor
excessivo que tem feito nos últimos anos, fruto do efeito estufa.
Nosso município precisa de mais árvores plantadas, especial-
mente na área urbana, onde estão sendo feitas várias constru-
ções, sem que haja um projeto de arborização.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que informe a
esta Casa Legislativa sobre o prazo de conclusão da obra do
banheiro da quadra de bocha situada no bairro Ipiranga. Obra
parada há anos, está trazendo indignação e transtornos aos
frequentadores daquele local, visto que durante as competi-
ções que lá ocorrem duram horas, devido a falta de  banheiros.

Ernesto Ferreira de Albuquerque –1º Secretário
-Para que seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo pesar pelo falecimento do Sensei Mateus Sugizaki,
aos 67 anos, ocorrido em Botucatu, no dia 10 de abril do corren-
te, fato esse que causou grande consternação  aos familiares e
amigos, uma vez que se tratava de pessoa benquista, perten-
cente que era à família radicada no município de Avaré.
Mateus Sugizaki deixa um legado e diversos títulos conquista-
dos, entre eles, como primeiro judoca brasileiro a se tornar cam-
peão mundial universitário de Judô em 1968, em Lisboa, e de-
mais posições que assumira posteriormente em prol do judô. O
Sensei não foi unicamente para a representatividade esportiva.
Há mais de 15 anos desenvolveu trabalho social comunitário,
com a finalidade de promover a inclusão social de crianças
carentes, por meio de órgãos de assistência social.REQUEIRO
mais, do deliberado em Plenário seja cientificada a família enluta-
da, por meio do filho, o judoca Mário Matheus Sugizaki, transmi-
tindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar
deste Legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.
-Para oficiar com Votos de Parabenização aos integrantes do
Quarteto Cabaret – Orlando Roberto Bricoletti Medaglia, Carlos
Beltrami Junior, Waldir Cassetari e Flamarion de Carvalho - que
se apresentaram  após 17 anos afastados dos palcos, no even-
to realizado pela Prefeitura Municipal denominado Projeto “Avaré
Viva” no dia 5 de abril de 2014, na Vila Jardim, com um variado
repertório de gêneros musicais, agradando o público
presente.Também pela apresentação ao vivo pela Rádio Cidada-
nia FM no Programa do Guma, dia 12, “Mistura de
Sábado”.Cientifique-se o Quarteto Cabaret no endereço de Carlos
Beltrami Junior, Rua Coronel João Cruz, 1793, Bairro Braz.

Francisco Barreto de Monte Neto – 2º Secretário
-Para que seja oficiado o COMUTRAN- Conselho Municipal de
Trânsito,  para que seja informado se já existe estudo para
instalação  de  ciclofaixas em via públicas de nosso município.Em
Avaré contamos hoje com várias equipes que se reúnem aos
finais de semana para essa prática, e a implantação das referi-
das ciclofaixas representará um avanço e um incentivo para
que mais pessoas passem a usar não só em finais de semana,
mas como meio de transporte não poluente e saudável.
-Para que seja oficiado o COMUTRAN - Conselho Municipal de
Trânsito,  para que seja estudada a possibilidade de permissão
de parada de  no mínimo dois ônibus de turismo, em frente à
praça  Romeu Bretas.Nos finais de semana, ônibus de turistas
não encontram local para estacionar, sendo que os mesmos
fazem paradas rápidas, em visita aos quiosques de artesanato,
Igreja Matriz N. Sra. Das Dores entre outros.
-Para que seja oficiado o COMUTRAN - Conselho Municipal de
Trânsito,  para que seja estudada a possibilidade de instalação de
redutor de velocidade e melhor sinalização  na Rua Acre, esquina
com a Rua Santa Catarina.O presente pedido, vindo por parte de
munícipes  tem razão de ser, tendo em vista os inúmeros aciden-
tes registrados naquela localidade, e considerando ainda que as
demais ruas transversais contam com redutores de velocidade.
-Para que seja oficiado o COMUTRAN- Conselho Municipal de
Trânsito,  para que seja estudada a possibilidade de se instalar
redutor de velocidade e  sinalização, que possam contribuir
para diminuir os riscos de acidente em frente a escola SESI, sita
na Av. D. Mario Covas, principalmente em horário de entrada e
saída dos alunos.Pais, alunos e professores encaminharam a
solicitação acima citada, considerando os riscos constantes de
acidentes que enfrentam no dia-a-dia, pela velocidade desen-
volvida pelos motoristas que ali trafegam, nos dois sentidos.

Antonio Leite de Oliveira
-Para que seja oficiado ao, Prefeito Municipal, solicitando que, nos
termos da Lei Orgânica do Município, envide esforços, juntamente
com a Secretaria competente, nos informe da possibilidade de doar
um veículo para a Guarda Municipal.Visto que hoje temos uma frota
limitada e o veículo solicitado traria uma maior segurança para po-
pulação, pois teríamos mais guardas circulando pela nossa cidade.



-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, por meio do setor
competente nos informe se o programa “Mais Educação” que
contemplou sete escolas este ano será estendido às demais es-
cola do ensino básico do nosso município.Justifica-se tal propositura
a importância de se desenvolver ações educativas e de valoriza-
ção da vida dirigida a crianças, adolescentes e à comunidade,
implantando ações identificadas e este programa é de suma im-
portância, pois o mesmo sendo implantado em todas as escolas
principalmente nas escolas da periferia tendo como alvo tirar as
crianças das ruas, onde a realidade é de que cada vez, mais
menores estão sendo aliciados pelo tráfego de drogas.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, por meio do setor
competente nos informe da possibilidade de junto à Empresa de
Correios e Telégrafos de nossa cidade, providenciar uma Caixa
Correio para ser instalada no Distrito de Barra Grande. Trata-se
de uma reivindicação de moradores, que sofrem com a dificul-
dade de receberem suas correspondências.
-Para que seja oficiado em caráter de urgência a CERIPA, res-
ponsável pela iluminação pública do bairro Costa Azul, para pro-
ceder a reposição de lâmpadas. Trata-se de uma reivindicação
de moradores, pois a má qualidade na iluminação pública vem
causando insegurança aos mesmos. Tendo em vista que temos
dois feriados prolongados, moradores e proprietários alegam
que a escuridão facilita a ação de vândalos que se aproveitam
da situação, principalmente nos dias de maiores movimentos.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal solicitando que,
nos termos da Lei Orgânica do Município, envide esforços, jun-
tamente com a Secretaria competente, nos informe a possibili-
dade de desenvolver um programa semelhante ao implantado na
cidade do Rio de Janeiro, intitulado “Programa Lixo Zero”, que
visa realizar campanhas de conscientização da população no
tocante à limpeza urbana, assim como, aplicar multas, na hora,
aos pedestres que são flagrados jogando lixo no chão, tornan-
do desta forma nossa cidade mais limpa e saudável.
Considerando que, assim como as praças, diversas ruas e ter-
renos baldios de nosso município vêm acumulando grande quan-
tidade de resíduos descartados de forma irregular; Consideran-
do que tal fato, além de prejudicar Avaré esteticamente, também
se torna questão de saúde pública, pois o lixo descartado irre-
gularmente acaba servindo de criadouro de mosquitos da den-
gue e de animais peçonhentos.

Benedito Braz Ferreira
-Para que seja oficiado ao Revº.  Sr. Pe. ORESTES GOMES
FILHO, Padre da Igreja Católica da Diocese de Botucatu, votos
de parabenização pelo título de cidadão botucatuense recebido
em 11 de abril de 2014. O Padre Orestes exerceu sua função
sacerdotal na nossa cidade de Avaré, onde realizou um exce-
lente trabalho na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, trabalho
este que vem emprestando ao vizinho município de Botucatu.
Portanto, é merecedor de tal honraria.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que por meio
do setor competente, encaminhe a esta Casa de Leis relatório
das ações e atendimentos realizados junto às famílias atendidas
pelo PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. O programa Bolsa Família é
considerado o maior programa de inclusão social do mundo, e
aqui em nosso município não é diferente. O diferencial deste
programa é que ele prevê a qualificação de seus dependentes
para o mercado de trabalho, a frequência dos menores na esco-
la e a manutenção da agenda de vacinação. Neste sentido é de
suma importância que esta Casa de leis tenha conhecimento de
como vêm sendo executadas estas ações.
-Para que seja oficiado ao prefeito municipal, para que
por meio do setor competente, encaminhe a esta Casa de
Leis relatório contendo informações sobre a vinda de
médicos do PROGRAMA MAIS MÉDICOS. Este importantís-
simo programa criado pelo ex Ministro da Saúde, Dr. Ale-
xandre Padilha, tem como principal função atender a falta
de médico nos municípios do interior do país. Aqui em
Avaré temos a informação que nosso município receberá
6 médicos deste programa e é importante conhecermos
como se dará a vinda destes profissionais e o desenvol-
vimento de seu trabalho .
-Para que seja oficiado a Sra. Dra. CARLA FLORES, Chefe do
Procon  de Avaré, para que por meio do setor competente,
encaminhe a esta Casa de Leis, relatório contendo informa-
ções  das empresas que mais têm provocado reclamação
dos consumidores avareenses e quais as atitudes que este
importante órgão vem tomando em relação a estas
reclamações.Sabemos que o Procon de Avaré tem recebido
muitas reclamações, sobretudo das empresas de telecomuni-
cações e prestadoras de serviços básicos, e é de extrema
importância que esta Casa de Leis tome conhecimento das
ações e atitudes que são tomadas por este Procon em defesa
dos consumidores.

Carlos Alberto Estati
-Para que por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e
Transporte, informe a esta Casa de Leis se existe um processo
de avaliação da  necessidade de lombadas existentes em al-
guns pontos de nossa cidade.Justifica-se a presente propositura,
diante da existência de uma  lombada  localizada  no cruzamento
da Rua Mato Grosso com a Rua Amazonas, que para os motoris-
tas que por ali trafegam a mesma é ineficiente  em função de sua
localização.
-Considerando o ciclo de emporcalhamento que se verifica em
nossa cidade com o descarte irregular e ilegal dos resíduos
sólidos da construção civil. Para que seja oficiado ao Prefeito
Municipal, para que,  por meio de Secretaria Municipal Compe-
tente, faça valer a Lei Municipal Complementar de nº 135 de 09/
11/2010 , em sua essência  fiscalizando, notificando e penali-
zando os infratores cf. o artigo 37 da referida Lei.
-Para que por meio da Secretaria Municipal de Educação, infor-
me a esta Casa de Leis  se o município de Avaré privilegia os
produtores rurais familiares de nossa cidade, adquirindo gêne-
ros alimentícios utilizados na merenda escolar.Trata-se de uma
boa medida já que a Prefeitura estaria economizando, pois os
produtos locais seriam mais baratos, e ainda estaria incentivan-
do os produtores familiares, na medida que teriam renda garan-
tida para sua subsistência  e investimento em produções cada
vez maiores.

Denilson Rocha Ziroldo
-Para que seja consignado em Ata de nossos trabalhos “VOTOS
DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” à Faculdade Eduvale de
Avaré pela obtenção do Curso de Arquitetura e Urbanismo.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que,  por meio
da Secretaria da Educação, nos informe qual o número de crian-
ças portadoras de deficiência  que estão matriculadas nas es-
colas municipais, e se todas estão tendo o acompanhamento
necessário de acordo com a Lei Federal n°7.853 de 1.989.
-Para que seja consignado em Ata de nossos trabalhos “VOTOS
DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” ao atleta avareense cam-
peão de Vôlei Adaptado Sr. Nelson Incau, pela conquista de mais
um prêmio pela Prefeitura de Águas de São Pedro.
-Para que seja oficiado ao Secretário Municipal da Fazenda,
para que informe a esta Edilidade qual o valor recolhido a título
de ISS dos estabelecimentos de ensino  nos últimos 12 (doze)
meses, bem como informe como é realizada a fiscalização por
parte da municipalidade, no ramo da prestação de serviços edu-
cacionais, levando em consideração o valor da mensalidade
efetivamente pago pelos discentes.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, considerando o
requerimento n°624/2013 para que nos informe se existe a pos-
sibilidade de providenciar um local mais  adequado para adaptar
o Tiro de Guerra. Os soldados teriam mais liberdade de estudo e
trabalho, sendo que o atual local é inadequado pois atrapalha o
trânsito e incomoda os moradores que ali residem.  Podendo
ainda,  o prédio do Tiro de Guerra ser usado para ampliação do
Posto de Saúde ou trazer a Secretaria de Saúde, economizando
o aluguel de um imóvel.

Edson Flávio Theodoro da Silva
-Para que por meio do setor competente informe a esta Casa de
Leis o motivo pelo qual os materiais das crianças das EMEBs
não foram entregues. Ressalto que estamos próximos à metade
do ano e com a demora os alunos com baixo poder aquisitivo
estão sendo prejudicados pela demora dos mesmos.
-Para que por meio do setor competente informe a esta Casa de
Leis, o motivo pelo qual os uniformes das crianças das EMEBs
não foram entregues, tendo em vista que o assunto já foi abor-
dado anteriormente por este vereador. Segundo informações já
havia sido licitado no mês de Novembro/13 e como era o ultimo
mês do ano letivo, optou-se por fazer a entrega no ano letivo de
2014, mas já estamos próximo à metade do ano e a entrega
ainda não foi feita.
-Para que tome providências quanto as pessoas que se aloja-
ram no prédio do antigo posto de gasolina, localizado na Rua
Espirito Santo confluência com a Rua Mato Grosso. Moradores
nas proximidades reclamam de invasão e coação por parte dos
mesmos.

Eduardo David Cortez
-Para  que informe a esta Casa de Leis, o motivo pelo qual as
empresas terceirizadas pela Sabesp, não estão prestando um
serviço a contento e também tomar providências cabíveis em
relação a isso, principalmente na Rua Maranhão, trecho com-
preendido entre as Ruas 09 de julho e Voluntários de
Avaré.Ocorre que os serviços prestados pelas empresas
terceirizadas estão saindo de péssima qualidade,  ocasionando
o rebaixamento das lajotas de maneira constante, provocando o

transbordamento de dejetos com o retorno para dentro das resi-
dências. ( Cientifiquem-se os Srs Pedro Luiz Cicareli, Rua
Maranhão,781 – Centro e Benedito Carlos Reis, Rua
Maranhão,838 – Centro).
-Para que sejam oficiados votos de aplausos e parabenizações
ao Sr Luiz Alberto Righi, pela realização do campeonato de pes-
ca na Represa de Jurumirim. Ocorre que o evento realizado foi
um grande sucesso contando com um número grandioso de
pescadores que participaram do torneio.
-Para que informe a esta Casa de Leis, o motivo pelo qual o
convênio com o centro de ressocialização não está sendo cum-
prido na íntegra. Os detentos que participam  desse convênio
estão designados para a prestação de serviços ao meio ambi-
ente, conforme contempla o contrato. Porém estão trabalhando
na garagem municipal.
-Para que sejam oficiados votos de aplausos e parabenizações
desta respeitável Casa de Leis ao médico Dr Luciano Borin
Pacheco, o qual escolheu a Cidade de Avaré como domicílio
residencial e profissional. Após estudar medicina e trilhar por
outros horizontes, o médico retorna à sua cidade natal com a
Clínica ‘’ Cirurgia Plástica Avaré”.( Cientifique-se os Sr Luciano
Borin - Rua da Colina, 416 ).
-Para que seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto
de profundo pesar pelo falecimento do Sr. João Miranda do Pra-
do, ocorrido em Avaré, no dia 14 de abril do corrente ano, fato
esse que causou grande consternação perante aos familiares e
amigos, uma vez que se tratava de pessoa benquista, perten-
cente que era à família aqui radicada.Requeiro mais que, do
deliberado em Plenário seja cientificada a família enlutada, por
meio de seus familiares, transmitindo-lhes ao mesmo tempo os
sinceros sentimentos de pesar legislativo pelo infausto e doloro-
so acontecimento.

Júlio César Theodoro
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que informe a
essa Casa de Leis que providências foram adotadas com rela-
ção ao Requerimento 1099/13, e ofício 513/13 e 73/13, denomi-
nado “PROGRAMA NOTA FISCAL AVARÉ.
-Para que seja oficiado Exmo. Ministro Guilherme Afif Domingues
da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, para que estude e
viabilize um programa de incentivos para os microempreendores
individuais de Avaré e região.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal e a Secretária do
Turismo, nos enviem um relatório dos recursos transferidos pelo
DADE - Departamento de Apoio do Desenvolvimento das Estân-
cias, e suas devidas aplicações no município.Para que possa-
mos a desenvolver o turismo em nosso município, temos que
saber a real situação dos convênios e contratos firmados em
parceria com os governos estadual e o federal.

Roberto Araujo
-Para que seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo pesar pelo falecimento de
AMILTON VICENTINI
LOURDES PEIXOTO FRAVOLINI
-Para que seja oficiado o Senhor GERALDO ROBERTO NAVES,
Digníssimo Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Trans-
portes Rodoviários de São Manuel e Região, com sede à Rua Dr.
Abílio Gomes, nº 152 – “Jardim Tereza Cristina”, São Manuel/SP
– cep: 18.650-000 – Fone: (14) 3841-4075 – e-mail:
sindtransp@bol.com.br, convidando-o a comparecer nesta Casa
de Leis, em data oportuna e previamente agendada, a fim de
esclarecer os motivos que levaram o Sindicato a intervir junto a
empresa EXPRESSO TRANSPORTES KAÇULLA LTDA. – EPP, a
qual presta serviços para o município de Avaré/SP, bem como
esclarecer se o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes
Rodoviários de São Manuel e Região é “pelego” ou não, uma vez
que deram essa conotação ao respectivo Sindicato.
-Chegou até este Parlamentar, cópia da ATA DA SESSÃO PÚBLI-
CA relativa ao Pregão nº 011/2014 – Processo nº 027/2014,
tendo como objeto a contratação de empresa para fretamento
de ônibus para transporte de pacientes, onde a empresa decla-
rada com a melhor oferta, no caso a empresa EXPRESSO TRANS-
PORTE KAÇULLA LTDA. – EPP, durante a realização do procedi-
mento licitatório não comprovou sua regularidade fiscal relativa
ao ICM/ICMS, pois deixou de apresentar a CERTIDÃO DE REGU-
LARIDADE FISCAL ESTADUAL REFERENTE AOS DÉBITOS INS-
CRITOS NA DÍVIDA ATIVA, afrontando de morte o dispositivo
previsto no Artigo 195, § 3º, da Constituição Federal. Como se
não bastasse o acima já exposto, durante a realização do pro-
cedimento licitatório, o representante da empresa EXPRESSO
TRANSPORTE KAÇULLA LTDA. – EPP, na presença de todas as
pessoas que participavam daquela Sessão Pública – Licitação,
disse em alto e bom som que havia doado 3 (três) ônibus para o
Carnaval/2014, conforme consta na respectiva ATA DA SES-
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SÃO PÚBLICA, demonstrando a todos ali presentes o seu grau
de envolvimento com o atual governo, administrado pelo Prefeito
Paulo Dias Novaes Filho. Importante considerar, que esta Casa
de Leis, não autorizou que o Poder Executivo municipal rece-
besse qualquer tipo de doação do respectivo gênero e, em de-
corrência dessa contratação relativa ao Pregão nº 011/2014 –
Processo nº 027/2014, em tese, irregular, envolvendo dinheiro
público das esferas municipal, estadual e federal, este Parla-
mento não pode se omitir e, diante disso, REQUEIRO à Mesa,
após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimen-
tais, seja oficiado para conhecimento e providências que julgar
cabíveis:
1.-) ao zeloso e competente órgão ministerial – Promotoria de
Justiça de Avaré/SP;
2.-) a Polícia Federal – sede em Bauru/SP;
3.-) a Secretaria Municipal de Saúde de Avaré/SP;
4.-) a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo;
5.-) ao Ministério da Saúde – sede em Brasília/DF;
6.-) ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
7.-) ao Prefeito municipal de Avaré, Senhor Paulo Dias Novaes Filho.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que esclare-
ça sobre a possibilidade de se estabelecer parceria entre as
Secretarias de Saúde e de Educação, no sentido de ser implan-
tado no município programa que contemple a presença de Médi-
co em Creches.Se positivo, acreditamos ser a proposta bastan-
te relevante, pois se ocorressem visitas mensais de pediatras e
enfermeiros a todas as creches do município para avaliação
nutricional, de peso e altura, atualização de vacinas, entre ou-
tros atendimentos – medidas preventivas – teríamos significati-
va diminuição dessa população  em postos de saúde e também
no Pronto Socorro local, além de orientações  importantes que
poderão os profissionais de saúde  dar aos educadores, que
posteriormente podem repassar aos pais.
-Para que seja oficiado ao Comando da Polícia Militar do Estado,
no sentido de que considere a possibilidade de transformar o
POSTO existente no Bairro Balneário Costa Azul em BASE .Justi-
fica-se a propositura, pois com o crescimento populacional (quer
fixo, quer flutuante) no Bairro e também em todo o entorno da
represa do Jurumirim, comportaria a implantação de BASE em
substituição ao POSTO.A Base Comunitária de Segurança cons-
tituir-se-á numa base operacional, célula de polícia comunitária,
que visa congregar e atender a comunidade local, tornando-se
um ícone referencial, integrando as demais atividades praticadas
pela corporação, pela comunidade e demais órgãos públicos que
se façam necessárias a melhoria da qualidade de vida da comu-
nidade local.A Base Comunitária de Segurança - BCS difere dos
Postos Policiais Militares – PPM nos seguintes aspectos:
- o PPM admite um número mínimo de efetivo (em torno de 02
policiais por turno).  É exclusivamente um posto policial, pois
suas instalações e condições de atuação não admitem a
integração social local;
-a Base Comunitária é proativa e possibilita a integração do
cidadão. O PPM é reativo, pois atua apenas quando acionado.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que esclare-
ça se existe um levantamento de bens móveis pertencentes ao
patrimônio público, inservíveis, mas em bom estado.Se positivo,
sugerimos que estude a possibilidade de doação desse mobiliá-
rio público a entidades assistenciais aqui sediadas.É cediço que
bens móveis muitas vezes são substituídos,  mas ainda servíveis
e podem ser de grande utilidade para atendimento de necessi-
dades do terceiro setor.
-Para que esclareça se existe ossário no cemitério municipal,
destinado ao recolhimento de ossos provenientes das sepulturas
em ruína ou abandonadas.Se positivo, considerando-se que não
localizamos a disciplina jurídica sobre o assunto, requeremos que
seja enviada para esta Casa Legislativa projeto de lei regularizan-
do tal lacuna.Se negativo, sugerimos que seja criado no município
um ossário, que poderia ser opção para oportunizar a criação de
novos espaços.Não só em nossa cidade, mas é corriqueiro de se
ver em cemitérios jazigos abandonados, pisoteados e até mesmo
violados, onde não ocorre visitação e nem conservação por parte
de eventuais familiares dos enterrados.

INDICAÇÕES
Bruna Maria Costa Silvestre - Presidente

-Para que por meio do setor competente, providencie a manu-
tenção do leito carroçável “operação tapa buracos” da Rua
Domiciano Santana confluência com a Rua Rio de Janeiro, Cen-
tro, juntamente com o conserto das calçadas das referidas
ruas, que tem prejudicado a  acessibilidade de pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida.
-Para que por meio do setor competente, providencie a recupe-
ração do leito carroçável “operação tapa buracos” da Rua Pa-

dre Almir dos Santos Pereira, Chácara Rancho Alegre juntamen-
te com a retirada de areia acumulada na via e a capinação do
mato alto em toda a extensão da mesma.
-Para que por meio do setor competente, providencie a retirada
de uma parede de tijolos construída no leito carroçável da Rua
Walter Garcia, Chácara Rancho Alegre, onde existia uma árvore
no local da rotatória.
-Para que por meio do setor competente, notifique a SABESP –
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, para
que a mesma realize a manutenção no leito carroçável, nivelando
a tampa de tubulação de esgoto com a via de rolamento da Rua
Voluntários de Avaré, defronte ao número 600, bairro Vila Nova.

Marcelo José Ortega – Vice-Presidente
-Para que, em futuros bairros a serem implantados em Avaré,
promova uma homenagem ao finado Sr Mateus Sugizaki, emi-
nente esportista educador avareense. Sensei Mateus Sugizaki
tornou-se o primeiro brasileiro campeão mundial universitário de
Judô em 1968. Era professor da Associação de Judô Mata
Sugizaki, formado em educação física e bacharel em ciências
biomédicas. Foi técnico da Federação Paulista de Judô durante
oito anos, técnico da seleção chilena de judô em 1977, técnico
da Confederação Brasileira de Judô de 1980 a 1985, além de
vice-presidente da Federação Paulista de Judô e coordenador
do Conselho de Ética da F.P. Judô.

Ernesto Ferreira de Albuquerque – 1º Secretário
-Para que oficie o Prefeito Municipal, por meio do setor competen-
te, para que estude a possibilidade de aumentar a vigilância, por
parte da Guarda Civil Municipal, na Praça da Esperança como
também no Monumento do Cristo Redentor e também solicitar à
Polícia Militar, para que intensifique policiamento desta praça.Esta
reivindicação se faz necessária, pois moradores do referido local
testemunham que nas madrugadas, ao encerramento das ativida-
des da casa noturna daquele local, pessoas fazem uso impróprio
da praça, com atos imorais e uso de substâncias ilícitas.
-Para que oficie ao Prefeito Municipal, , por meio do setor compe-
tente, para que providencie limpeza de terreno defronte ao nú-
mero 411 da Rua Benedito Ailton Camilo de Souza, Brabância; no
caso dessa área ser particular, favor notificar o
proprietário.Atendendo ao pedido da moradora Josiane Carva-
lho Brianezi, cientifique-se no endereço supracitado.

Francisco Barreto de Monte Neto – 2º Secretário
-Para que oficie ao Prefeito Municipal, para que seja verificado
por meio da secretaria competente, a possibilidade de instala-
ção de elevador no Centro Administrativo.O Centro Administrati-
vo abriga diversos departamentos públicos, onde os munícipes
encontram grandes dificuldades para ter acesso aos serviços,
contrariando qualquer recomendação no que tange a acessibi-
lidade, razão desta indicação.
-Para que oficie ao Prefeito Municipal, para que seja verificado
por meio da secretaria competente, a possibilidade de instala-
ção ciclofaixas em via públicas O presente pedido tem razão de
ser, pelo grande número de praticantes de ciclismo que existe
em nosso município, que não encontram local  adequado para
essa  prática, a qual  está cada dia mais presente na vida das
pessoas, não só como alternativa de lazer, como também de
saúde.  Em Avaré contamos hoje com várias equipes que se
reúnem aos finais de semana para essa prática, e a implantação
das referidas ciclofaixas representará um avanço e um incenti-
vo para que  pessoas passem a usar além do lazer, como meio
de transporte não poluente e saudável.

Antonio Leite de Oliveira
-Por meio do setor competente, providencie  limpeza e manuten-
ção no gradil do campo de bocha localizado no bairro Vera Cruz
ao lado da creche Jandira Ferreira.
-Por meio do setor competente, estude a possibilidade de colo-
car e/ou recuperar placas sinalizando “Área Escolar”, bem como
outras que indiquem aos motoristas sobre o perigo de aciden-
tes, especialmente envolvendo crianças em todas as escolas
do nosso município. Considerando que o excesso de velocidade
praticado por alguns condutores, coloca em risco dentre outras
coisas, o embarque e desembarque dos alunos.
-Por meio do setor competente, providencie a roçagem em toda
a extensão da Av. Paranapanema não somente no canteiro cen-
tro como tem sido feito. Trata-se de uma solicitação de morado-
res que reclamam do mato alto nas laterais da referida avenida
onde pessoas têm jogado até mesmo animais mortos causando
um enorme mau cheiro, e proliferação de animais peçonhentos.
-Por meio do setor competente, providencie a roçagem na Av.
Brasília altura nº 131 no bairro Vila Jardim.Trata-se de uma soli-
citação de moradores e comerciantes que reclamam do mato
alto e sentem-se vulneráveis a assaltos.

Benedito Braz Ferreira
-Para que oficie o Prefeito Municipal, para que por meio do setor
competente verifique a possibilidade de colocação de mais ban-
cos nas praças públicas, sobretudo na praça da CAIC.As pra-
ças públicas têm a importante função de ser um espaço de
encontro da sociedade e em algumas praças os frequentadores
têm reclamado da falta de bancos para sentar.
-Para que oficie o Prefeito Municipal, para que por meio do setor
competente verifique a possibilidade de realizar manutenção
junto à rua Wilson Sabino Godói, no bairro Avaré I.Moradores e
usuários desta via pública têm reclamado das precárias condi-
ções em que se encontra a mesma.
-Para que oficie o Prefeito Municipal, para que por meio do setor
competente verifique a possibilidade de implantação de proibido
estacionar em uma das mãos da rua América, no Bairro Vila
Jardim.Esta é uma importante via daquele bairro, porém muito
estreita e cujo moradores e comerciantes têm reclamado da
falta de espaço para manobrar e transitar, quando estacionam
carros dos dois lados da via.
-Para que oficie ao Prefeito Municipal, para que por meio do
setor competente verifique a possibilidade de realizar manuten-
ção na sinalização das placas no entroncamento das ruas Nicola
Ferreira e Maria Antonia de Souza, no bairro Jardim São Paulo.

Denilson Rocha Ziroldo
-Para que oficie ao Prefeito Municipal, para que, por meio do
setor competente, estude a possibilidade de recuperar o ba-
nheiro público localizado no Centro Administrativo. O banheiro é
muito utilizado por funcionários e munícipes que frequentam o
local e se encontra  em péssimas condições de uso.
-Para que oficie ao Prefeito Municipal,  reiterando a indicação
n°335/2014, para que estude a possibilidade de recuperar o leito
carroçável da rua Heitor de Barros no trecho entre a Avenida
Santos Dumont e rua Armando Parizze Correia. Moradores
circunvizinhos estão reclamando que os inúmeros buracos es-
tão causando transtornos para os motoristas e pedestres que
circulam pelo local.
-Para que oficie ao Prefeito Municipal, para que, por meio do
setor competente, estude a possibilidade de recuperar o leito
carroçável da rua Pará, em frente ao Lar São Nicolau.Justifica-
se tal propositura, a pedido de morador que está com dificul-
dade de entrar e sair da sua garagem devido  a saliência que
se formou.
-Para que oficie ao Prefeito Municipal, para que, por meio do
setor competente, estude a possibilidade de remover o lixo
localizado ao lado da creche Maria Izabel Domingues Leal,
situada no bairro Plimec. Justifica-se tal propositura, pois o
lixo acumulado pode ocasionar o aparecimento de insetos e
animais peçonhentos, colocando em risco a saúde das cri-
anças que frequentam o local.

Edson Flávio Theodoro da Silva
-Para que por meio do setor competente seja dada, pelo
Executivo, a denominação de Manoel Marques a uma via
pública, como forma de prestar significativa e merecida ho-
menagem ao dedicado colaborador da administração publi-
ca e honrado cidadão.
-Para que por meio do setor competente providencie com
urgência a capina na Rua Da Colina ao lado do numero 568.Mo-
radores reclamam de animais peçonhentos invadindo suas
casas.
-Para que  providencie com urgência os reparos necessários na
pista de rolamento da Rua José Rebolças de Carvalho, conflu-
ência com a Rua Goiás.

Eduardo David Cortez
-Para que por meio do setor competente seja realizada opera-
ção tapa buracos na Rua Heitor de Barros, nas proximidades do
Lago Berta Banwart. Ocorre que o local acima descrito encon-
tra-se bastante precário, causando seríssimos riscos de aci-
dentes aos motoristas, moradores e transeuntes.
-Para que seja leiloada toda a sucata da garagem municipal. A
medida visa  que arrecadação seja revertida para o fundo social
de solidariedade.
-Para que a Secretaria do Meio Ambiente, retorne ao projeto
disk mudas.A medida visa consciência ecológica por parte da
população com o objetivo de voltar ao plantio de árvores em
nossa cidade.
-Para que sejam realizadas adequações em um redutor de
velocidade, na Avenida Paulo Araújo Novaes, nas proximida-
des do nº 516.Ocorre que em dias chuvosos o redutor de
velocidade acaba obstruindo a água da chuva, sendo respon-
sável por inundações no local acima descrito, prejudicando
transeuntes.( Cientifique-se o Sr Alexandre Nassar – Restau-
rante assup, nº 516).
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Júlio César Theodoro
-Para que oficie o prefeito municipal, por meio do setor compe-
tente, verifique o programa “Hospital Amigo do Idoso” e implante-
mos em nosso município, com o foco da melhoria na Saúde
Pública. Para conquistar o Selo Pleno “Amigo do Idoso”, a unida-
de deve cumprir a ação obrigatória que é a repetição do diag-
nóstico com os idosos do hospital, cujo objetivo é medir se hou-
ve melhorias na percepção deles em relação às ações implanta-
das desde a assinatura do Termo de Adesão. Além dessa ação
obrigatória, o hospital deverá escolher três ações eletivas de
cada eixo, ainda não implantadas na unidade.
-Para que seja feita a manutenção no leito carroçável da Rua
Municipal Água da Onça, melhorando o acesso local à conceitu-
ada e premiada empresa Expor Manequim, tanto para os funcio-
nários, empresários e visitantes. Solicitação feita pelo próprio
empresário, que investe e acredita no futuro da Estância Turís-
tica de Avaré.
-Para que seja divulgada com maior clareza para nossos
munícipes, quais procedimentos para obter vagas do convênio
SESI/AVARÉ, tanto para estudar, quanto do programa de
atletas.Para melhorar o acesso à informação.
-Para que seja feita a manutenção na praça da Rua Antonieta
Paulucci – Bairro Camargo.

Roberto Araujo
-Para que estude a possibilidade de alteração de  nível salarial
aos servidores ocupantes do cargo de AUXILIAR DE FARMÁ-
CIA, do nível 7 para o nível 10, tendo em vista a complexidade
que o cargo exige e a disparidade de nível com outros cargos da
municipalidade, como medida de inteira justiça. Este pedido se
justifica e tem razão de ser, pois nossa legislação vigente permi-
te ao chefe do Poder Executivo propor essa alteração de nível
salarial aos servidores ocupantes do cargo de AUXILIAR DE
FARMÁCIA.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
-Por meio do setor competente, para que  estude a possibilidade
de dar início ao desassoreamento no Lago Ornamental Manoel
Rodrigues, sugerindo que se plante gramas ou por outra forma
se evite o desbarranque de parede de terra que existe no local.
-Por meio do setor competente, possibilite a instalação de um
estacionamento para motos na Rua Maestro Itagiba, lateral da
Lotérica do Bairro Brabância, visando facilitar o trânsito diário e
organizar melhor os espaços para estacionamento de veículos,
uma vez que o trecho da Rua Santos Dumont com a Rua Maestro
Itagiba, é local de grande e constante movimento, devido aos
inúmeros comércios ali instalados.
-Por meio do setor competente, para que substitua os bancos exis-
tentes na Praça Nylcéia Guersio Sigliano, bastante danificados.
-Por meio do setor competente, providencie em caráter de ur-
gência a remoção de entulhos, depositados na Rua Espirito San-
to, em frente ao número 34.
-Por meio do setor competente, para que sejam colocadas pla-
cas indicativas de direção das ruas e também planta do bairro
na entrada do Balneário Costa Azul, para orientação de visitan-
tes, visto que muitas pessoas que se dirigem ao local relatam
dificuldades na localização das ruas.
-Para que o Setor de Vigilância Sanitária inspecione a existência
de instalação de sanitários químicos em obras  de construção
civil de médio e grande porte  no Município de Avaré.
-Por meio do setor competente, para que seja exigida a
obrigatoriedade de afixação em local visível, de placa informan-
do a capacidade de lotação máxima de pessoas em recintos
fechados onde aconteçam eventos no nosso município.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de conserto da maquina de lavar
marca Stihl, modelo RE800km, serie nº 03410, tal quebra de
ordem cronológica é necessária em caráter emergencial para
limpeza e conservação do Centro Administrativo e setores da
municipalidade.
Fornecedor : A.Alves Motores Me
Empenhos :  1727/2014
Valor : R$ 120,00
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de 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 : Alberto Caio T amborrino EPP
Empenhos :  1683/2014
Valor : R$ 657,20
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de monitoramento e vigilância ele-
trônica no prédio FSS, tal quebra de ordem cronológica se faz
necessária  para suprir a necessidade de monitoração,  sendo
imprescindível para a segurança do prédio.
Fornecedor : Alves & Batista Alarmes Ltda ME
Empenhos : 424/2013
Valor : R$ 60,00
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
para pagamentos por se tratar de fornecimento de peças, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a
frota municipal.
Fornecedor: Anagé Comercio de Autopeças Ltda Epp
Empenho: 16910, 1691 1/2013, 1626/2014
Valor : R$ 1.549,75
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
para pagamentos por se tratar de fornecimento de peças, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a
frota municipal.
Fornecedor: Autodiesel Comércio de Auto Peças Ltda.
Empenho: 3132, 2063, 3079, 2301, 1686, 1689, 1627, 1687,
1685, 1688, 1628, 2204/2014
Valor : R$ 7.131,1 1
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de contratação de Bandas , tal
quebra de ordem cronologia  é necessária para realização do
Carnaval 2014 no Largo São Joao, que propicia lazer e cultura a
grande parcela dos munícipes e turistas.
Fornecedor : Benedicto Machado – Sonorização ME
Empenhos : 21 13/2014
Valor : R$ 34.000,00
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de material de
pintura, tal quebra de ordem cronológica se justifica, pois o ma-
terial é necessário para reforma simples no banheiro.
Fornecedor : Brabancia Com. De Materiais para Constru-
ção Ltda
Empenhos : 1587/2014
Valor : R$ 1.061,50
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de material eletrico,
tal quebra de ordem cronológica é necessária para o  atendi-
mento ao CSU, sendo imprescindível para o bom atendimento a
municipalidade.
Fornecedor : C. C. M. T ubos, Conexoes e Acessorios Lt da
Empenhos : 2303/2014
Valor : R$ 1.51 1,40
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de aquisição de 01 fechadura para
porta externa 2010/40 – pp inox, tal quebra de ordem cronológica
é necessária para manutenção da fechadura da porta do Semads.
Fornecedor : Casa Prieto Portas e Janelas Ltda EPP
Empenhos : 1926/2014
Valor : R$ 37,00
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de pintura, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária  para a pintura
dos latoes de lixo do Parque de Exposições.
Fornecedor : D.B. De Almeida Camargo & Cia Ltda Epp
Empenhos : 1875/2014
Valor : R$ 347,00
Avaré,  19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cronológica
para pagamentos por se tratar de fonte com bateria, tal quebra
de ordem cronológica se faz necessária para garantir o funcio-
namento dos relogios de registro de ponto mesmo em casos de
falta  de energia.
Fornecedor : Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto
e Acesso L Tda
Empenho: 1639/2014
Valor : R$ 843,00
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cronológica
para pagamentos por se tratar de aquisição de fraldas
descartáveis, tal quebra de ordem cronológica se faz necessá-
ria para atender o programa de auxilio as famias em situação de
vulnerabilidade, cadastradas no Fundo Social.
Fornecedor : DJP Farma Distribuidora Hospitalar Ltda Epp
Empenho: 3128/2014
Valor : R$ 5.299,84
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal
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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 veículos,
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para  manu-
tenção da frota desta prefeitura, sendo imprescindível para o
bom funcionamento dos serviços da municipalidade.
Fornecedor : Dragao Escapamentos Ltda ME
Empenhos : 3763, 3850/2014
Valor : R$ 380,00
Avaré,  19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

 Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de recarga de extintores, tal quebra de
ordem cronológica justifica-se para continuidade do fornecimento
de equipamentos essenciais à segurança dos prédios
Fornecedor : E. J. Castilho ME
Empenhos : 2398/2014
Valor : R$ 1.125,00
Avaré,  19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de  aquisição de para-raios de transfor-
mador de alta tensão para uso no Parque de Exposições.
Fornecedor : Eletromil Instalações Eletricas Ltda ME
Empenhos : 1592/2014
Valor : R$ 4.140,00
Avaré,  19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

  Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de material de
construção,  tal quebra de ordem cronológica se justifica, pois o
material é necessário para a manutenção , sendo imprescindível
para o bom funcionamento dos serviços.
Fornecedor : Figueiredo S/A
Empenhos : 1806, 3175/2014
Valor : R$ 712,01
Avaré,  19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cronológica
para pagamento, serviço de carro de som visando  divulgação
do projeto Prefeitura em Ação que sera realizado no dia 15/03/
2014 no Jardim Presidencial.
Fornecedor: G .R.Florencio Sonorização - Me
Empenho: 3445/2014
Valor : R$ 200,00
Avaré,  19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cronológica
para pagamento por se tratar de fornecimento de material escri-
tório, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para o
bom atendimento dos setores da municipalidade.
Fornecedor: Garrote & da Silva Ltda
Empenho: 14768/2014
Valor : R$ 77,76
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de prestação de serviço, tal quebra
de ordem cronológica se faz necessária por se tratar de serviço
de  manutenção de antenas de retransmissão de imagens  de tv.
Fornecedor : Gerson Casagrandi S/C Ltda ME
Empenhos : 49/2014
Valor : R$ 1.100,00
Avaré, 19 de Abril de 2013.

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 argamassa, rejunte
e azulejo para reposição na fonte, tal quebra de ordem cronoló-
gica se faz necessária para  atendimento a Secretaria de Obras,
Habitação e Serviços.
Fornecedor: Giuliano Antonio Pinto Epp
Empenho: 1441/2014
Valor : R$ 436,70
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviços de serviços prestado
com blocos SADT, Atestado de Saude , tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária em carater emergencial , para a
Secretaria da Administração DEMEP
Fornecedor : Gril - Graf. E Repres. Indts. Ltda
Empenhos : 1809/2014
Valor : R$  170,25
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da  ordem cronológica para
pagamento por se tratar de locação de equipamentos para extra-
ção de café com fornecimento de café em grãos, manutenção e
assistência técnica tal quebra de ordem cronológica se faz ne-
cessária para  atendimento do setor do Gabinete do Prefeito.
Fornecedor: Guazelli & Guerra Ltda
Empenho: 8884/2013
Valor : R$ 720,00
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de materiais de
construção, tal quebra de ordem cronológica se justifica,  o
material  é necessário para atender a diversas secretarias.
Fornecedor : Irmãos Soldera Ltda
Empenhos : 3681, 161 1, 1444, 1877/2014, 17661, 15937/2013
Valor : R$ 5.285,32
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de locação de andaime, tal quebra de
ordem cronológica se faz necessária para que o eletricista da
prefeitura possam arrumar a parte elétrica no Ginásio Kim Negrão.
Fornecedor : Joao Batista Cesar Me
Empenhos : 2237/2014
Valor : R$ 320,10
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de objetos descri-
tos para manutenção de instrumentos de escola de samba, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a realiza-
ção do desfile de carnaval 2014.
Fornecedor : José Eduardo Javaro ME
Empenhos : 2405/2014
Valor : R$ 4.768,00
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de material de
ferramentas, tal quebra de ordem cronológica justifica-se pela
necessidade de atender os serviços de manutenção do Cam-
ping Municipal.
Fornecedor : Lajão Avare Materiais para Construçao Ltda
Empenhos : 31 10/2014
Valor : R$ 279,78
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviço de confecção de 01
faixa de 3mtsx0,7cm e um Banner de 2mtsx2mts, para ser usa-
do durante a Realização do Projeto Prefeitura em Ação
Fornecedor : Leandro Vicentini Castro
Empenhos : 3473/2014
Valor : R$ 317,00
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

      Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimentos de galões térmi-
co 5L, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para
atender os funcionários que integram o quadro de pessoal de
manutenção das praças e jardins.
Fornecedor : Luiz Ant. De Barros e Cia Ltda
Empenhos : 1945/2014
Valor : R$ 140,80
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal
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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
escritório , tal quebra de ordem cronológica é necessária para
atendimento ao Tiro de Guerra na confecção de certificados de
dispensa de incorporação.
Fornecedor : M. R. Negrao Papelaria ME
Empenhos : 2240/2014
Valor : R$ 896,18
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimentos de perneiras e
conserto de roçadeira, tal quebra de ordem cronológica se faz
necessária para o bom funcionamento dos serviços desta
municipalidade.
Fornecedor : M.A. Da Silva Leandro & Cia Ltda Me
Empenhos : 1928, 3475, 3476/2014
Valor : R$ 553,00
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  locação de 01 equipamento
para realização de trabalhos e projetos, tal quebra de ordem
cronológica é necessária para a melhoria no resultado de traba-
lho, sendo imprescindível para o bom funcionamento da
municipalidade.
Fornecedor : Maluf & Tinos Ltda ME
Empenhos : 8788/2013
Valor : R$ 2.400,00
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
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 pneus, tal que-
bra de ordem cronológica é necessária para a manutenção da
frota municipal, sendo imprescindível para o bom funcionamento
da municipalidade.
Fornecedor : Manduri Pneus Ltda
Empenhos : 31 14/2014
Valor : R$ 4.956,00
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviço de veiculação de publi-
cidade para divulgação das festividades do Carnaval.
Fornecedor : Marcelo de Castro
Empenhos : 2087/2014
Valor : R$ 100,00
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
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 veiculação de publi-
cidade para divulgação das festividades, tal quebra de ordem
cronológica se justifica para divulgação do Carnaval 2014.
Fornecedor : Marcelo Odair Gomes Ribeiro
Empenhos : 9920/2013
Valor : R$ 860,00
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

 JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de hortifrútis,  tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para  aquisição
de frutas para as entidades municipais, informamos ainda que
este fornecedor é o único que participa de licitação.
Fornecedor : Maria Angelica Fonseca V enturini ME
Empenhos : 3173/2014
Valor : R$ 4.003,52
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
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 impres-
sos , tal quebra de ordem cronológica se faz necessário para
conhecimento dos munícipes e turistas sobre a programação
das festividades carnavalescas da cidade.
Fornecedor : Marquinhos Artes Graficas  ltda - me
Empenhos : 3176/2014
Valor : R$ 340,00
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
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 fornecimento de peças,
pois o material é necessário para a manutenção da frota municipal,
sendo  imprescindível para o bom funcionamento dos serviços.
Fornecedor : Marvans Auto Peças e Serviços Ltda EPP
Empenhos : 1694, 2328/2014
Valor : R$ 1.875,68
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de fechadura,  tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para seguran-
ça essencial no departamento
Fornecedor : Mendes & Mendes Fechaduras Ltda Me
Empenhos : 2327/2014
Valor : R$ 104,00
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviço técnicos especializado
de consultoria e assessoria nas areas de direito financeiro pu-
blico, licitações e contratações, repasses ao terceiro setor e
funcionalismo publico , sendo imprescindível para o bom atendi-
mento dos serviços da municipalidade.
Fornecedor : Miranda Rodrigues, Palaveri e Machado - Advog
Empenhos : 4957/2013
Valor : R$ 12.000,00
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
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 microcomputador,
tal quebra de ordem cronológica é necessária para atendimento
a Secretaria de Comunicação.
Fornecedor : N.M.  Nakamura Hiramatsu & Cia. Ltda. ME
Empenhos : 3205/2014
Valor : R$ 3.720,00
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
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 encadernação de livros e regis-
tros contábeis de 2013 d o Departamento de Contabilidade, tal
quebra de ordem cronológica é necessária para  o arquivamen-
to de dados importante para a municipalidade.
Fornecedor : Pedro Brandi Guazelli ME
Empenhos : 3633/2014
Valor : R$ 352,00
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
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 mão de obra e para
troca dos vidros para adequação das instalações da Secretaria
de Esportes.
Fornecedor : Pedro Luiz da Silva Avare- ME
Empenhos : 2373/2014
Valor : R$ 425,00
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
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 elétri-
co, tal quebra de ordem cronológica se justifica, pois o material
elétrico é necessário para a manutenção da municipalidade, sendo
imprescindível para o bom funcionamento dos serviços.
Fornecedor : Primar-Net Inst alaçoes Eletricas e Infor . Ltda ME
Empenhos : 2374, 3409/2014
Valor : R$ 879,68
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item     II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de material, sendo
15 lampada metálica 400Wts e 15 reator V/ Lampada vapor
metálico 400W externo, tal quebra de ordem cronologia se faz
necessário para atender o Ginásio Tico Manolo e Kim  Negrão.
Fornecedor : R. H. P . Silvestre ME
Empenhos : 2375/2014
Valor : R$ 1.692,90
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
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 comunicação
radiofônico para divulgação do Carnaval Cultural 2014.
Fornecedor :  Radio Avare Ltda
Empenhos : 2091/2014
Valor : R$ 870,00
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
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 comunicação
radiofônico para divulgação do Carnaval Cultural 2014.
Fornecedor : Radio Paulista de Avare Ltda
Empenhos : 2092/2014
Valor : R$ 1.600,00
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal
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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 comunicação
radiofônico para divulgação do Carnaval Cultural 2014
Fornecedor :  Radio Uniao do Sul S/C Ltda
Empenhos : 2090/2014
Valor : R$ 600,00
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviço prestado com veículos,
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para  manu-
tenção da frota desta prefeitura, sendo imprescindível para o
bom funcionamento dos serviços da municipalidade.
Fornecedor :  Retifica de Motores Carvalho Ltda
Empenhos : 3774/2014
Valor : R$ 1.254,30
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cronológica
para pagamentos por se tratar de serviço prestado c/conserto,
reparo, colocação de lajotas de concreto, guias de concreto e
calçadas, tal quebra de ordem se faz necessária para manuten-
ção das vias públicas.
 Fornecedor : RGM Construções e Comércio Ltda
Empenho: 8903/2.014, 14556/2013
Valor : R$ 1 1.367,45
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviço prestado com veículos,
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para  manu-
tenção da frota desta prefeitura, sendo imprescindível para o
bom funcionamento dos serviços da municipalidade.
Fornecedor : Rubens Rodrigues S/C Ltda ME
Empenhos : 1372/2014
Valor : R$ 240,00
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de materiais de
limpeza,  tal quebra de ordem cronológica se justifica, para aten-
dimento aos departamentos da municipalidade.
Fornecedor : Santec Fabricação e Com. Prod. Limpeza
Ltda EPP
Empenhos : 1784/2014, 14576/2013
Valor : R$ 15.415,84
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de peças para
maquina,  tal quebra de ordem cronológica se faz necessária
para o reparo no motor que comanda o portão eletrônico de
acesso central a Garagem Municipal.
Fornecedor : Serralheria Junior Milanezi Ltda ME
Empenhos : 1761/2014
Valor : R$ 1.292,00
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

 Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cronológica
para pagamentos por se tratar de fornecimento de material
eletrico, tal quebra de ordem cronológica se justifica, pois o
material é necessário para a manutenção nos prédios , sendo
imprescindível para o bom funcionamento dos serviços.
 Fornecedor : Sisteletro Eletrica e Automoção Ltda Me
Empenho: 1895/2014
Valor : R$ 1 1.367,45
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  prestação de serviço de
processamento de dados e gerenciamento de infrações/multas
de trânsito.
Fornecedor : Sofolha Informática Ltda
Empenhos : 1 1869/2013
Valor : R$ 3.600,00
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de fornecimento de medalhas e troféus,
tal quebra de ordem cronológica é necessária para a realização
de eventos entregue pela Secretaria Municipal de Esportes.
Fornecedor : Styllus Sport Comercio de Art. Esportivos
Ltda ME
Empenhos : 3806/2014
Valor : R$ 10.490,38
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de aquisição de switch POE, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a
Procuradoria Geral do Municipio.
Fornecedor : T ec-Wi Com. Imp. Equip. W irelles Lt da Me
Empenhos : 2331/2014
Valor : R$ 987,63
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviço de veiculação de publi-
cidade para divulgação das festividades do Carnaval 2014.
Fornecedor : V ertente Comunicação Lt da
Empenhos : 2103/2014
Valor : R$ 400,00
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

 Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de locação de multifuncional, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária por a firma
prestar serviços de locação de copiadoras multifuncionais às
EMBs de Ensino Fundamental.
Fornecedor : Color Printer Locaçao e Comercio de Equip.
Ltda EPP
Empenhos : 2012, 2013/2014
Valor : R$ 7.836,50
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

 JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de cotas de gas ,
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária por se tratar
de fornecimento de gás , sendo imprescindível para o preparo
da alimentação.
Fornecedor :  Evelyn Cristina T orcineli ME
Empenhos : 3989, 3990/2014
Valor : R$ 4.950,00
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cronológica
para pagamentos, prestação de serviços profissionais de
consultoria, suporte técnico e licença por tempo determinado,
com disponibilização de sistemas informatizados para a admi-
nistração pública municipal.
Fornecedor: Fiorilli Soc.Civil Ltda - Software
Empenho: 3409, 3612/2013
Valor : R$ 31.725,65
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  serviço prestado com publica-
ção, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a
publicação do edital para o setor de licitações.
Fornecedor : Imprensa Oficial Estado S.A
Empenhos : 350/2014
Valor : R$ 4.259,18
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviço de engenheiro elétrico
para prestação de serviços no Carnaval 2014,  tal quebra de
ordem cronológica se justifica, levando em consideração todas
as exigências de averiguações da parte elétrica de instalações
permanentes.
Fornecedor : Marcos Donizete Baldini
Empenhos : 3522/2014
Valor : R$ 4.395,00
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de hortifrútis,  tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para  aquisição
de frutas para as entidades municipais, informamos ainda que
este fornecedor é o único que participa de licitação.
Fornecedor : Maria Angelica Fonseca V enturini ME
Empenhos : 4028/2014
Valor : R$ 3.694,52
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal
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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 gêneros alimentícios
e cestas básicas, tal quebra de ordem cronológica se faz neces-
sária por se tratar de fornecimento à merenda escolar e continuida-
de ao fornecimento da cesta básica do funcionalismo público.
Fornecedor : Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
Empenhos :1722, 1712, 1713/2014
Valor : R$ 17.960,08
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  locação de multifuncionais, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para continui-
dade dos serviços das impressoras utilizadas para desenvolvi-
mento das atividades de diversos setores da municipalidade.
Fornecedor : P . V. T. Comercio e Manut. De Moveis P/Esc. Lt da
Empenhos : 2014/2014
Valor : R$ 557,80
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  serviço prestado com publica-
ção, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a
publicação de editais para o setor de licitações.
Fornecedor : Phabrica de Produções Serv .de Prapaganda/
Publicidade ltda
Empenhos : 4647, 4648/2014
Valor : R$ 1.615,00
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviço de operação e manuten-
ção do aterro sanitário,  tal quebra de ordem cronológica se faz
necessária  para suprir a necessidade de destinação final de
resíduos sólidos no aterro sanitário de Avaré
Fornecedor : Quebec Construçoes e T ecnologia
Ambiental S/A
Empenhos : 240/2014
Valor : R$ 151.353,30
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de aquisição e materiais didáticos
para o ensino de língua estrangeira - ingles, tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária  para atender a necessidade da
Secretaria da Educação.
Fornecedor : SEFE – Sistema Educacional família de Lín-
gua Estrangeira - Ingles
Empenhos : 3523/2014
Valor : R$ 185.966,00
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO
Retifica publicação da justificativa da quebra de Ordem Cronoló-
gica da  J. E. Rissi Alimentos ME ref. Semanário Oficial , edição
número  661  de 29/03/2014:
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 fornecimento de    carnes, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para confec-
ção de refeições para a merenda escolar.
Fornecedor :  J. E. Rissi Alimentos ME
Empenhos : 1900/2014
Valor : R$ 4.840,75
Avaré, 29 de março de 2014.

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 fornecimento de    carnes, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para confec-
ção de refeições para a merenda escolar.
Fornecedor :  J. E. Rissi Alimentos ME
Empenhos : 1900/2014
Valor : R$ 5.380,75
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de locação de VAN tipo Sprinter
para transporte das autoridades do local de pouso (Aeroporto)
para o evento de inauguração no CSU.
Fornecedor :  Fogaça Locadora de V eiculos Lt da Me
Empenhos : 1808/2014
Valor : R$ 600,00
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de taxa de inscrição ,  tal quebra de
ordem cronológica se faz necessária para participação do atle-
ta na  Federação Paulista de Levantamento Básico do Interior
Fornecedor : Federação Paulista de Levantamentos
Basicos do Int
Empenhos : 4915/2014
Valor : R$ 150,00
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

 Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de reforma, adequação Creche
Maria Izabel Domingues Leal , 2ª/ 3ª e 4ª Medicação, tal quebra
de ordem cronológica se justifica tal quebra de ordem cronológi-
ca se justifica para atender as necessidades da escola, para o
bom funcionamento da municipalidade.
Fornecedor : Atlantica Com. E Serviços Ltda
Empenhos : 160/2012
Valor : R$ 93.297,57
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cronológica
para pagamento por se tratar de fornecimento de material escri-
tório, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para o
bom atendimento dos setores da municipalidade.
Fornecedor: Garrote & da Silva Ltda
Empenho: 3393/2014
Valor : R$ 2,65
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cronológica
para pagamento por se tratar de serviço de veiculação de publi-
cidade para divulgação das festividades do Carnaval 2014.
Fornecedor: T atiane Aparecida Biason
Empenho: 2101/2014
Valor : R$ 600,00
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  fornecimento de ferrramentas ,
tal quebra de ordem cronológica se justifica, pois as ferramen-
tas  é necessário para a serem utilizadas na Oficina de Funilaria.
Fornecedor : Daniel Gustavo Costa Cruz ME
Empenhos : 21 18/2014
Valor : R$ 180,00
Avaré, 19 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL  19/04/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/14 – PROCESSO Nº. 133/14

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços
de brigadistas para a Festa do Dia das Mães.
Data de Encerramento: 06 de maio de 2014  das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 06 de maio de 2014  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 16 de abril de 2014 – Carolina Aparecida
Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/14 – PROCESSO Nº. 134/14
Objeto: Contratação de empresa para locação de equipamento
de som e iluminação para a Festa do Dia das Mães.
Data de Encerramento: 06 de maio de 2014  das 13:30 às
14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 06 de maio de 2014  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 17 de abril de 2014 – Carolina Aparecida
Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 044/14 – PROCESSO Nº. 135/14
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de
carro de som para divulgação dos cursos do Acessuas/Pronatec.
Data de Encerramento: 12 de maio de 2014  das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 12 de maio de 2014  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 11 de abril de 2014 – Carolina Aparecida
Franco de Freitas – Pregoeira.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 045/14 – PROCESSO Nº. 136/14
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de
curso e atualização de Transporte Escolar e Transporte Coleti-
vo de Passageiros.
Data de Encerramento: 13 de maio de 2014  das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 13 de maio de 2014  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 16 de abril de 2014 – Carolina Aparecida
Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 047/14 – PROCESSO Nº. 139/14
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços
de apresentações musicais para a Festa das Mães.
Data de Encerramento: 07 de maio de 2014  das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 07 de maio de 2014  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 17 de abril de 2014 – Carolina Aparecida
Franco de Freitas – Pregoeira.

Repetição de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 031/14
PROCESSO Nº. 109/14

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros
alimentícios para grupos atendidos pelos departamentos da Se-
cretaria de Assistência Social.
Recebimento das Propostas: 29 de abril de 2014 das 8hs
até 13 de maio de 2014 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 13 de maio de 2014  das 09:00 às
11:00 horas.
Data de abertura da Sessão: 13 de maio de 2014  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bbmnet.com.br -
Prefeitura da Estância T urística de Avaré, 15 de abril de
2014 – Emilene Picinini Ferreira – Pregoeira.

Repetição de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 032/14
PROCESSO Nº. 111/14

Objeto: Aquisição de materiais descartáveis para departamen-
tos da Secretaria de Assistência Social.
Recebimento das Propostas: 25 de abril de 2014 das 8hs
até 09 de maio de 2014 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 09 de maio de 2014  das 09:00 às
11:00 horas.
Data de abertura da Sessão: 09 de maio de 2014  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bbmnet.com.br -
Prefeitura da Estância T urística de Avaré, 16 de abril de
2014 – Emilene Picinini Ferreira – Pregoeira.

Repetição de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 033/14
PROCESSO Nº. 114/14

Objeto: Aquisição de materiais permanentes para estruturação
do Centro Dia do Idoso, Casa de Passagem e Casa Transitória.
Recebimento das Propostas: 24 de abril de 2014 das 8hs
até 08 de maio de 2014 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 08 de maio de 2014  das 09:00 às
11:00 horas.
Data de abertura da Sessão: 08 de maio de 2014  às 15:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bbmnet.com.br -
Prefeitura da Estância T urística de Avaré, 14 de abril de
2014 – Emilene Picinini Ferreira – Pregoeira.

CONVITE  Nº 002/14 – PROCESSO Nº 140/14
Objeto: Contratação de agência de publicidade e marketing para
desenvolvimento de campanha promocional para divulgação do
evento “Praça da Torcida Brasileira”.
Data de abertura: 06 de maio de 2014  às 15:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 17 de abril de 2014 – Emilene
Picinini Ferreira – Presidente da CPJL.

DELIBERAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA  N° 003/14 – Processo n° 054/14
A senhora EMILENE PICININI FERREIRA, Presidente da
CPJL, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA  a
reabertura do processo em epígrafe, fixando-se o dia 12
de maio de 2014, às 10 horas, para abertura dos enve-
lopes.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 15 de abril de 2.014.

CONVITE PARA SESSÃO PÚBLICA
Realização de sorteio para escolha dos Membros da
Subcomissão Técnica do Convite nº 002/14 – Processo
nº 140/14, conforme Lei 12.232/10.
Data: 05/05/2014 às 10:00hs
Objeto: Contratação de agência de publicidade e marketing para
desenvolvimento de campanha promocional para divulgação do
evento “Praça da Torcida Brasileira”.
Lista Nomes Subcomissão Análise Técnica
Representantes do Poder Público
Lucas da Silva Mota - RG 434495572-4
Gesiel Theodoro da Silva Junior - 19796650
Givanildo Pereira - RG 329344997
Gumercindo Castellucci Filho - RG 12802365
José Tomaz Giannetti - RG 9856172
Ana Maria Ribeiro - RG 7666049-7
Representantes da iniciativa privada
José Francisco Costa de Oliveira - RG 43.193.020-X
Alexandre Alves Koch - RG: 24.701.678-0
Jeferson Aparecido Silva da Cruz - RG 2920144-09
Erick Renato Fogar Faccioli - RG 239630804
André Luis Lourenço - RG 34657712

ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº. 01 1/14 – Processo nº. 027/14

Fica adjudicado a empresa EXPRESSO TRANSPORTES
KAÇULLA  LTDA EPP, com valor total de R$ 218.000,00 (du-
zentos e dezoito mil reais),  objetivando  contratação de
empresa para fretamento de ônibus para transporte de pacien-
tes – adjudicado em: 10/04/2014.

Pregão Presencial nº. 029/14 – Processo nº. 081/14
Fica adjudicado a empresa JULIANO ROGER MACHADO DE
OLIVEIRA 32756050890,  com valor total de R$ 14.400,00 (ca-
torze mil e quatrocentos reais),  objetivando  prestação de
serviço de curso de teatro, aulas práticas, teóricas,
assessoramento e ensaios para as Oficinas Culturais José Reis
Filho – adjudicado em: 08/04/2014.

Pregão Presencial nº. 035/14 – Processo nº. 098/14
Fica adjudicado a empresa UNIDADE RADIOLÓGICA  LTDA, com
valor total de R$ 25.080,00 (vinte e cinco mil e oitenta reais),
objetivando registro de preços para eventual prestação de servi-
ços de exames de ultrassonografia muscular/esquelética para
pacientes da Secretaria da Saúde – adjudicado em: 10/04/2014.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA  a empresa EXPRESSO TRANSPORTES KAÇULLA
LTDA EPP, objetivando contratação de empresa para fretamen-
to de ônibus para transporte de pacientes, relativa ao Pregão
Presencial nº. 01 1/14 – Processo nº. 027/14 - Homologado
em: 15/04/2014 .

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA  a empresa JULIANO ROGER MACHADO DE OLI-
VEIRA 32756050890, objetivando prestação de serviço de cur-
so de teatro, aulas práticas, teóricas, assessoramento e ensai-
os para as Oficinas Culturais José Reis Filho, relativa ao Pre-
gão Presencial nº. 029/14 – Processo nº. 081/14 - Homolo-
gado em: 1 1/04/2014.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por
Lei, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93
c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA  a empresa J. E. RISSI ALI-
MENTOS EIRELI (lotes 02 e 03), objetivando aquisição de
gêneros alimentícios para a Merenda Escolar, relativa ao
Pregão Presencial nº. 031/14 – Processo nº. 087/14 -
Homologado em: 07/04/2014 .

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por
Lei, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93
c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA  a empresa ALDO LUCHESI E
OUTRO (lote 05), objetivando aquisição de gêneros alimen-
tícios para a Merenda Escolar, relativa ao Pregão Presencial
nº. 031/14 – Processo nº. 087/14 - Homologado em: 07/
04/2014.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HO-
MOLOGA a empresa UNIDADE RADIOLÓGICA  LTDA, objetivando
registro de preços para eventual prestação de serviços de exames
de ultrassonografia muscular/esquelética para pacientes da Secre-
taria da Saúde, relativa ao Pregão Presencial nº. 035/14 – Pro-
cesso nº. 098/14 - Homologado em: 15/04/2014 .

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA  a empresa PEDRA & PEDRA ALARMES L TDA,
objetivando prestação de serviços de monitoramento e sistema
de alarmes, relativa ao Pregão Presencial nº. 036/14 – Pro-
cesso nº. 103/14 - Homologado em: 15/04/2014 .

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA  a empresa SHINI – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS LTDA EPP, objetivando a aquisição de carrinhos para
armazenagem de lixo coletado, relativa ao Pregão Eletrônico nº.
011/14 – Processo nº. 047/14 - Homologado em: 09/04/2014 .

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade nº. 002/14 – Processo nº. 097/14

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação a empresa MEDTRONIC
COMERCIAL LTDA, com valor total de R$ 2.325,00 (dois mil
trezentos e vinte e cinco reais) , objetivando a aquisição de
insumos para bomba de infusão de insulina para atender a paci-
ente de mandado judicial, com fulcro no artigo 25 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 28 de março
de 2014 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 027/14 – Processo nº. 1 17/14

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa MALUF &
TINÓS LTDA – EPP, com valor global de R$ 1.800,00 (hum mil
e oitocentos reais)  objetivando recarga de tonner Samsung
ML 2165, para o CSU, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 02 de abril
de 2014 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO Nº 204/12 – Processo nº. 634/12, (Contrato 513/
12), que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de
Avaré  e a empresa ALVES & BATISTA ALARMES L TDA ,
objetivando o monitoramento e vigilância eletrônica no prédio do
Fundo Social de Solidariedade, com prorrogação até 01 de maio
de 2014. O valor desta prorrogação de contrato é de R$ 60,00
(sessenta reais)  – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº 018/11 – Processo nº. 056/1 1, (Contrato 082/1 1), que faz entre
si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL  LTDA – SOFTWARE, objetivando pres-
tação de serviços profissionais especializados de consultoria, su-
porte técnico e licença por tempo determinado com a disponibilização
de sistemas informatizados para a Administração Pública Municipal,
com prorrogação até 15 de setembro de 2014. O valor desta prorro-
gação de contrato é de R$ 197.663,50 (cento e noventa e sete
mil seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta centa-
vos)  – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 063/12 – Processo nº. 251/12, (Contrato
245/12), que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística
de Avaré  e a empresa REMAK – COMÉRCIO DE MÁQUINAS
LTDA, objetivando o fornecimento e instalação de equipamen-
tos para montagem de uma usina de reciclagem de resíduos da
construção civil, com prorrogação até 26 de setembro de 2014
– Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADO os lotes 02, 03 e 04 do PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 014/14 – Processo nº. 063/14, objetivando registro de
preços para eventual aquisição de materiais esportivos, confor-
me preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal – Revogada em: 27/
03/14 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

continua na página 17
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As obras de pavimentação das vias do Jardim Paraíso foram retomadas esta sema-
na pela empreiteira H. Aidar, que já implanta a melhoria na Rua Jandira Pereira.

Iniciada em setembro de 2013, a obra necessitou de verbas complementares.
Acionado, o Departamento de Convênios da Prefeitura regularizou a documenta-
ção da obra junto à Secretaria Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Regi-
onal do Estado e desde a última segunda-feira a empreiteira reassumiu a implanta-
ção de tubos para formação de galerias para escoamento de águas das chuvas.

O projeto prevê a drenagem de águas pluviais com a instalação de tubulação, pavi-
mentação e instalação de guias e sarjetas nas ruas do bairro.

Empreiteira retoma
pavimentação no Jardim Paraíso
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PAVIMENTAÇÃO

Dotada de belas paisagens que já serviram
de cenário para novelas globais, a Estância Tu-
rística de Avaré reuniu consagrados atletas de
natação que disputaram no domingo, 6 de abril,
a 2º Etapa do Circuito Regional de Maratonas
Aquáticas.

O evento, promovido com apoio da Secreta-
ria Municipal de Esportes, ocorreu nas águas da
Rrepresa Jurumirim. Na classificação geral, mas-
culino e feminino, os avareenses tomaram os
quatro lugares no pódio ficando apenas São

ESPORTE

Avaré se destaca nas Maratonas Aquáticas
Torneio regional reuniu atletas de Bauru, Botucatu, São Carlos e São Paulo

Carlos em segundo lugar entre as mulheres e
Bauru em quinto nos homens.

A competição reuniu nadadores nascidos
em 2003 até 1950 na prova com percurso de
1.500 metros. A fim de incentivar novos com-
petidores também foi disputada a prova de
400 metros para estreantes.

A Secretaria de Esportes informa que a 3ª
Etapa de Maratonas Aquáticas está programa-
da para setembro durante as comemorações
do aniversário de Avaré.

Trator prepara tubulação para

escoamento de águas pluviais



Com enfermeira na

UBS, moradores não

precisam se

deslocar à cidade

Moradores do povoado
de Barra Grande não preci-
sam mais se deslocar a Ava-
ré para coleta de exames la-
boratoriais, como o Papani-
colau. O programa “Saúde
Mais Perto” da Secretaria
Municipal de Saúde instalou
equipamentos e materiais
para facilitar os serviços em
vários pontos distantes da ci-
dade: ESF Duílio Gambini,
ESF Paraíso, UBS Jardim Bra-
sil e também o da UBS da Bar-
ra Grande.

Mãe de quatro filhos,
Vera Lúcia Silva da Conceição
perdia o dia todo quando
seus familiares precisavam
fazer exames de saúde. “Eu
pegava o ônibus das 8h e só
conseguia retornar às 18h”,
relatou ao contar que agora
leva os filhos para toma va-
cina no posto do bairro.

Atendimento feminino
Para fazer o exame Papa-

nicolau, basta que as mulhe-
res agendem na UBS. A en-
fermeira Inélia Ribeiro assis-
te diariamente os morado-

aprimora atendimento médico
UBS da Barra Grande

res. A coleta para exames la-
boratoriais é feita às segun-
das-feiras pela manhã por
conta da necessidade de ur-
gência no encaminhamento
ao laboratório.

Inélia também formou
um grupo de gestantes. São
dez futuras mamães que re-
cebem orientações durante
o período da gravidez. Reu-
niões ocorrem com o grupo
periodicamente para escla-
recimento de dúvidas e a in-
teratividade das gestantes
proporciona uma gestação
mais tranquila. A enfermei-
ra faz visitas rotineiras nas
casas das gestantes para
acompanhamento.

Dois médicos, um clínico
geral e um pediatra dão con-
sultas semanais na unidade.
Os procedimentos de enfer-
magem, exames, consultas,
inalações, pressão arterial,
glicemia e curativos somam
mais de 300 ao mês.

A chegada da enfermei-
ra aumentou considera-
velmente a frequência na
UBS, pois a proximidade
da prof iss ional  permite
aos moradores de Barra
Grande esc larecerem
questões de saúde. Mais
informações pelo telefo-
ne 3733-6677.
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PRIORIDADE

Pelo segundo ano consecutivo a
B ib l ioteca  Munic ipa l  “Professor
Franc isco  Rodr igues  dos  Santos”
promove, através da Secretaria da
Cultura,  entre os dias 22 e 26 de
abril, a 2ª Mostra de Literatura em
Vídeo para apresentar grandes clás-
sicos da literatura nacional e estran-
geira na telinha.

O objetivo é mostrar uma aborda-
gem diferente da convencional, bem
como atrair o interessse do jovem
para a leitura das mesmas obras. Nes-
ta segunda edição, como os títulos
apresentados são frequentemente
indicados para o Vestibular, já existe
agendamento prévio de diversas es-

Plantão Farmácia
Centro de Saúde I

(Posto da Rua Acre)

Sábado, das 7h às 16h
Domingo, das 7h às 13h

Rua Acre, 1281 Tel: 3711.2400

CULTURA

Na Biblioteca Municipal, a
2ª Mostra de Literatura em Vídeo

colas das redes pública e particular,
restando pouquíssimos lugares para
cada exibição. 

PROGRAMAÇÃO - Dia 22.04: “A Hora
da Estrela” (Clarice Lispector), 23.04:
“Memórias Póstumas de Brás Cubas”
(Machado de Assis), 24.04: “Macunaí-
ma” (Mário de Andrade), 25.04: “O tris-
te fim de Policarpo Quaresma” (Lima
Barreto) e 26:04: “Édipo Rei” (Sófocles).

Haverá apresentação dos vídeos em
quatro horários:  8h00, 10h00, 14h00 e
19h30min, na Biblioteca Municpal Pro-
fessor Francisco Rodrigues dos Santos”,
que funciona no CAIC Djanira. Informa-
ções a agendamento pelo telefone: 14-
3733 6004



HOMENAGEM

A fé, como dom natural, está presente no
coração de todas as criaturas humanas

2014 – Centenário de nascimento
do filósofo avareense
José Herculano Pires

Na última terça-feira, 15, em cerimô-
nia realizada no Palácio dos Bandeiran-
tes, em São Paulo, a agência local do
Banco do Povo Paulista (BPP) foi premi-
ada pelo melhor desempenho entre as
unidades que atuam em cidades com
população até 100 mil habitantes no Es-
tado de São Paulo. Avaré ficou em pri-
meiro lugar, seguida das agências de
Amparo e Leme. Importante mencionar
a agência de Avaré destacou-se nos úl-
timos 3 anos, tendo ficado em 2º lugar.

No evento, a atuação dos agentes de
crédito, do governo estadual e das pre-
feituras parceiras do BPP foram desta-
ques durante a 5ª edição do prêmio anu-
al do programa gerenciado pela Secre-
taria do Emprego e Relações do Traba-
lho (SERT).

 ”O Estado de São Paulo, por meio do
Banco do Povo, faz o dever de casa, vai
na contramão do país e oferece dinhei-
ro barato, com juro negativo de 4,2% ao
ano (0,35% ao mês), abaixo da inflação
atual. Além disso, o BPP contribui na
geração de emprego, que é o melhor
programa social do mundo”. Assim, Ta-
deu Morais, secretário de Estado do Em-
prego, resumiu a importância da oferta
de microcrédito.

Agência de Avaré,
1º lugar em desempenho
Unidade ofertou mais de R$1,8 milhão em crédito para pequenos e médios empresários
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BANCO DO POVO

Representantes do Banco do Povo avareense recebem premiação em São Paulo

MICROCRÉDITO - O Banco oferece linhas de crédito aos microempreendedores
que variam entre R$ 200 e R$ 20 mil, que podem ser quitadas em até 36 parcelas. A
taxa de juros mensal de 0,35% é a menor do país. Não há taxas adicionais. Depois
de ter o cadastro aprovado, o empreendedor recebe o dinheiro em até 72 horas. Atu-
almente, são 517 cidades atendidas e 527 unidades instaladas.

Podem solicitar empréstimos pessoas físicas ou jurídicas desde que não ultra-
passem faturamento mensal de R$ 30 mil. Trata-se de crédito para fins produti-
vos. O BPP não faz empréstimo para consumo. Existem também linhas de crédito
especiais para mutuários da CDHU, motofretistas, taxistas e produtores rurais.



Praça Rui Barbosa
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Logradouro era chamado de Largo da Cadeia
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GESIEL JÚNIOR

O logradouro visto pelo mesmo ângulo em 1934 e na atualidade.

Uma das mais antigas de
Avaré, a praça do velho edifício
do Fórum e Cadeia, atual Mu-
seu Histórico, começou a ser
projetada em 1894 seguindo as
planilhas do arquiteto francês
Victor Dubugras (1868-1933).

Situado entre as quadras
das Ruas Goiás, Mato Grosso
e Domiciano Santana, esse
logradouro central serviu de
sede do Poder Judiciário en-
tre os anos de 1896 e 1969.

Ainda no final do século
dezenove, durante eleição
para vaga de vereador reali-
zada no Fórum, o Largo da
Cadeia virou cenário de tiro-
teio de conseqüências trági-

cas: cinco mortos e dezenas
de feridos. Esse sangrento
confronto entre os coronéis
da época motivou uma inter-

venção militar na cidade.
Erguido com elementos

arquitetônicos no qual pre-
dominam traços neogóticos

na estrutura vertical de suas
paredes externas, o belo pré-
dio funcionou, até 1955,
como presídio na parte tér-

rea. Já na parte superior, o
salão do júri viu julgamentos
nos quais brilharam notáveis
do Direito, como Manoel
Augusto Vieira Neto, Vicen-
te Rao, Alfredo Pujol e Hely
Lopes Meirelles.

Em 4 de abril de 1953, ao
promulgar a Lei nº 88, o pre-
feito Romeu Bretas alterou
o nome do logradouro para
Praça Rui Barbosa em honra
do polímata baiano, um dos
intelectuais mais brilhantes
da história brasileira. Nessa
mesma época o logradouro
recebeu novo paisagismo.

Com a mudança dos servi-
ços da Comarca para outras
instalações, em 1970 a praça
recebeu novos ocupantes
com a instalação da Delegacia
de Ensino que ali funcionou
até 1995. Antes, em 1980, a
área havia sido tombada pelo
patrimônio histórico estadual.

No ano 2000, o governo do
Estado permitiu o uso desse
valioso imóvel pela Prefeitu-
ra por vinte anos. Desde
2005, o prédio abriga o acer-
vo do Museu Histórico Anita
Ferreira De Maria. Contudo,
suas instalações exigem ur-
gente restauro por conta de
graves ameaças estruturais.

Com efeito, o Fórum velho,
maior atração da arborizada pra-
ça, carece de emergente conser-
vação por ser marco da arquite-
tura primordial de Avaré.

Panorâmica do Largo da Cadeia, 1952. Reformas na Praça Rui Barbosa, 1954

Vista aérea da praça, 1970. Aspecto do histórico prédio, 2001.



Fica REVOGADO o lote 02 do PREGÃO ELETRÔNICO  Nº. 021/
14 – Processo nº. 083/14, objetivando aquisição de computa-
dores e notebooks para Secretaria de Comunicação e Educa-
ção, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/
93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal – Revogada
em: 02/04/14 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO DE CARONA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 32/2012a para Registro
de Preços – Contrato nº 006/2014/2014
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: EDULAB – COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUI-
PAMENTOS LTDA – ME.
Objeto: Aquisição de brinquedos para atender as necessida-
des de solicitação de adesão de entidades municipais.
Valor Global: R$ 8.184,78 (oito mil cento e oitent a e quatro
reais e setenta e oito  centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 07/04/2014

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 024/14 – Processo nº. 102/14
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: REGINALDO JOSÉ DE QUEIROZ AVARÉ – ME.
Objeto:  Aquisição e instalação de vidros nas Unidades de Saúde.
Valor Global:  R$ 2.185,50 (dois mil cento e oitent a e cinco
reais e cinquenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 18/03/2014.

Modalidade: Dispensa nº. 027/14 – Processo nº. 1 17/14
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: MALUF & TINÓS L TDA – EPP.
Objeto:  Aquisição de recarga de tonner Samsung ML 2165.
Valor Global:  R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 02/04/2014.

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: Inexigibilidade nº. 002/14 – Processo nº. 097/14
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: MEDTRONIC COMERCIAL  LTDA.
Objeto:  Aquisição de insumos para bomba de infusão de insu-
lina para atender a paciente de mandado judicial.
Valor Global:  R$ 2.325,00 (dois mil trezentos e vinte e
cinco reais).
Data da Assinatura do Contrato: 28/03/2014.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 029/14 – Processo nº.
081/14
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado:  JULIANO ROGER MACHADO DE OLIVEIRA
32756050890.
Objeto:  Prestação de serviço de curso de teatro, aulas práti-
cas, teóricas, assessoramento e ensaios para as Oficinas Cul-
turais José Reis Filho.
Valor Global: R$ 14.400,00 (catorze mil e quatrocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 1 1/04/2014.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 031/14 – Processo nº.
087/14
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado:  J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI (lotes 02 e 03)).
Objeto:  Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar.
Valor Global: R$ 314.325,00 (trezentos e catorze mil tre-
zentos e vinte e cinco reais).
Data da Assinatura do Contrato: 07/04/2014.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 031/14 – Processo nº.
087/14
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado:  ALDO LUCHESI E OUTRO (lote 05).
Objeto:  Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar.
Valor Global: R$ 63.600,00 (sessent a e três mil e seiscen-
tos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 07/04/2014.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 01 1/14 – Processo nº. 047/14
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: SHINI – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTI-
COS LTDA EPP.
Objeto: Aquisição de carrinhos para armazenagem de lixo coletado.
Valor Global: R$ 13.980,00 (treze mil novecentos e oitent a
reais).
Data da Assinatura do Contrato: 09/04/2014.
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CONVOCAÇÕES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 128/2014
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria
nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando Ofício nº 01 1/2014-
sad da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Servi-
ços e não comparecimento do 04º classificado convoca-
do pelo Edit al nº 113/2014, convoca os classificados no Con-
curso Público  nº 006/2013 de 14/12/2013, homologado pelo
Decreto nº 3810/2014 de 19/02/2014, publicado em 22/02/2014,
para o cargo de ENGENHEIRO CIVIL, conforme classificação
abaixo descrita; a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Depar-
tamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a
Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
05º EVERSON LUIZ RODRIGUES
Estância Turística de Avaré, aos 17 dias do mês de Abril de 2014.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO ENGENHEIRO CIVIL
Vide lei Complementar nº 127/2010
REQUISITO Ensino Superior Completo e Registro no CREA
CARGA HORÁRIA 20 horas semanais

 DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade ( curso concluso e
registrado) exigido no Edital de Concurso/processo sele-
tivo – autenticado e cópia autenticada do Registro no
CREA
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimento filhos (menores de 14 anos para
salário família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet)
01 Foto 3x4
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá
apresentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de
contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de
cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 129/2014
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria
nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando não compareci-
mento do 161º classificado convocado pelo Edit al nº 114/
2014, convoca os classificados no Concurso Público  nº 003/
2012, publicado em 14/11/2012, homologado pelo Decreto nº
3453/2013 de 10/01/2013, publicado em 12/01/2013 para o car-
go de PROFESSOR ADJUNTO,  conforme classificação abaixo
descrita, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departa-
mento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a
Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
162º RAGDA CRISTINA ALVES LEME
Estância Turística de Avaré, aos 17 dias do mês de Abril de 2014.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO – CONFORME L.C. 151 1/2011
DENOMINAÇÃO PROFESSOR ADJUNTO
Realizar a substituição eventual e temporária do PEBI e PEB II;
reger classes e ministrar aulas atribuídas a titulares de cargos
nos casos de substituição temporária, assumindo todas as atri-
buições do docente substituídos durante o período de substitui-

ção; reger classes e ministrar aulas cujo número reduzido não
justifique o provimento de cargos; participar da elaboração da
proposta pedagógica da unidade escolar; auxiliar o professor
titular na regência de classe; atuar em processos de recupera-
ção para alunos de menor rendimento; executar demais atribui-
ções correlatas estabelecidas pelo Diretor de escola ou pela
Secretaria Municipal da Educação.
REQUISITO Graduação em curso superior de licenciatura
plena em Pedagogia com habilitação específica ou em Curso
Normal Superior
CARGA HORÁRIA 20 horas semanais

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade ( curso concluso e
registrado) exigido no Edital de Concurso/processo sele-
tivo – autenticado
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimento filhos (menores de 14 anos para
salário família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet)
01 Foto 3x4
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá
apresentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de
contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de
cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 130/2014
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria nº
6397/2013 de 02/01/2013, considerando solicitação da Se-
cretaria Municipal de Saúde,  convoca os classificados no
Concurso Público  nº 005/2013, publicado em 14/12/2013, ho-
mologado através do Decreto nº 3830 de 07/03/2014, publicado
em 08/03/2014, para o cargo de OFICIAL DE MANUTENÇÃO E
SERVIÇOS e OFICIAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS-PD,  con-
forme classificação abaixo descrita; a comparecer no prazo má-
ximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste
Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pes-
soal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
CARGO: OFICIAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
*Class. Nome
25º DOMINGOS RODRIGUES DELGADO ZAMONELLI
26º VILMA APARECIDA RODRIGUES
28º RICARDO SILVEIRA
30º ILDO FERREIRA DA SILVA
33º ALEX JUNIOR RODRIGUES RUFO
35º VALDIR APARECIDO FRANCISCO FILHO
*Classificação em ordem decrescente dos aprovados, nos ter-
mos do Decreto nº 3830/2014, publicado em 08/03/2014
Estância Turística de Avaré, aos 17 dias do mês de Abril de
2014.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO – CONFORME L.C. 188/2013
DENOMINAÇÃO OFICIAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
DESCRIÇÃODO CARGO Compreende as atividades que
se destinam a executar serviços de apoio operacional
(capinação, conservação de estradas rurais, praças, parques
e jardins, ruas, avenidas, varrição e coleta de lixo, carregar e
descarregar materiais, preparar sepultura , abrindo e fechando
covas) e de manutenção (limpeza interna e externa, em gera,
nos prédios municipais) e outros relacionados a área de atua-
ção, para atender as necessidades da administração municipal
e  manter as condições de higiene e conservação.
REQUISITO Ensino Fundamental incompleto – mínimo 4ª série
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais / 200 horas mensais

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)-

01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade ( curso concluso e
registrado) exigido no Edital de Concurso/processo sele-
tivo – autenticado
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimento filhos (menores de 14 anos para
salário família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet)
01 Foto 3x4
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá
apresentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de
contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de
cargo/emprego público

RETIRE GRATUITAMENTE
O SEMANÁRIO OFICIAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

AVARÉ NO PAÇO MUNICIPAL, CENTRO
ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 131/2014
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria
nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando Ofício nº 031/
2014-S.M.E, e não comparecimento do 06º classificado
convocado pelo Edital nº 109/2014  convoca os classificados
no Concurso Público  nº 002/2013, publicado em 30/11/2013,
homologado pelo Decreto nº 3793/2014 de 31 de Janeiro de
2014, publicado em 01 de Fevereiro de 2014, para o cargo de
PEB II-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,  conforme clas-
sificação abaixo descrita, para contrato temporário regido
pela CLT para suprir afast amento de servidores p ara
função gratificada, conforme 9º da L.C. Nº 151 1/2011 e afas-
tamento por licença maternidade; até o final do ano leti-
vo de 2014,  a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departa-
mento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a
Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
07º GINA MARA FEITOSA
Estância Turística de Avaré, aos 17 dias do mês de Abril de 2014.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO – CONFORME L.C. 151 1/2011
DENOMINAÇÃO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
II- EDUCAÇÃO ESPECIAL
ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da  L.C. Nº 1511/2011
REQUISITO Graduação em curso superior de licenciatura
plena em Pedagogia e Especialização em Educação Especial
obtida em curso superior a 360 horas reconhecido pelo MEC

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade ( curso concluso e
registrado) exigido no Edital de Concurso/processo sele-
tivo – autenticado
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimento filhos (menores de 14 anos para
salário família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet)
01 Foto 3x4
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá
apresentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de
contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de
cargo/emprego público
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 132/2014
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria
nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando solicitação da
Secretaria Municipal da Saúde,  convoca os classificados no
Concurso Público  nº 004/2013, publicado em 14/12/2013 ho-
mologado pelo Decreto nº 3829/2014, de 07 de Março de 2014,
publicado em 08 de Março de 2014,  para o emprego público
de Servente de Limpeza (PSF),  conforme classificação abai-
xo descrita, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departamen-
to de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio
Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
01º RAFAEL APARECIDO BORGES
*Classificação em ordem decrescente dos aprovados, nos ter-
mos do Decreto nº 3829/2014, publicado em 08/03/2014
  Estância Turística de Avaré, aos 17 dias do mês de Abril de 2014.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 097/2009
DENOMINAÇÃO SERVENTE DE LIMPEZA -PSF
ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da L.C. Nº 097/2009
REQUISITO MÍNIMO Ensino Fundamental Incompleto
CARGA HORÁRIA 40 (quarenta) horas semanais

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)- com-
provando residência na área da comunidade que atuar
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade ( curso concluso e
registrado) exigido no Edital de Concurso/processo sele-
tivo – autenticado
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimento filhos (menores de 14 anos para
salário família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet)
01 Foto 3x4
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá
apresentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de
contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de
cargo/emprego público

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

INEDITORIAIS

COMUNICADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MUNICIPAL DE AVARÉ

01. COMUNICADO - AQUIVAMENTO DE PROCESSOS ADMI-
NISTRATIVOS
AI Nº 1677 série AE de 27/02/2014, protocolo/processo nº 500/
14 de 27/02/14,
AIP Nº 985 série A de 27/02/2014, protocolo/processo nº 501/14
de 27/02/14,
Termo nº 582 série AC de 27/02/2014, protocolo/processo nº
502/14 de 27/02/14,
Interessado: Cristina Troia Javaro Claro Sorveteria ME
CNPJ: 13.390.931/0001-95
Endereço: Rua Mato Grosso Nº 2021 Avaré/SP
Motivo: Considerando que as penalidades de apreensão e
inutilização já foram impostas de imediato, por força do art. 127,
parágrafo 1º da Lei Estadual nº 10.083/98, estes autos foram
arquivados e extintos.

02. COMUNICADO - LAVRATURA DE AUTO DE IMPOSIÇÂO E
PENALIDADE ADVERTÊNCIA
AIP Nº 1169 série A de 15/04/2014, protocolo/processo nº 872/
14 de 15/04/14,
Interessado: P. F. Carvalho
CNPJ:
Nome Fantasia: Padaria São João I
Endereço: Praça Vereador Janquito nº 02, Avaré / SP

Motivo: Armazenar e usar produtos de interesse a saúde sem
os padrões de identidade, qualidade, segurança e prazo de
validade expirado; manter no local de manipulação, móvel (bal-
cão refrigerado desativado) servindo como abrigo para vetores
e não manter móveis em adequado estado de conservação e
resistência à corrosão.
Fundamentação Legal: Artigo 122, inciso XI e XIII da Lei Estadual
nº 10.083/98 c/c RDC ANVISA 216/04 subitem 4.3.1 e 4.1.15.
O infrator poderá oferecer defesa ou impugnação do Auto de
Imposição de Penalidade no prazo de 10 (dez) dias, contados a
partir de sua ciência, perante a Vigilância Sanitária de Avaré,
situado na Rua Rio de Janeiro nº 1648- centro Avaré/SP, CEP
18701-200, local onde deve ser protocolado as razões da defe-
sa. Conforme a legislação sanitária em vigor, na ausência de
defesa será lavrado o Auto de Imposição de Penalidade.

03. COMUNICADO - LAVRATURA DE AUTO DE IMPOSIÇÂO E
PENALIDADE ADVERTÊNCIA
AIP Nº 3065 série B de 15/04/2014, protocolo/processo nº 873/
14 de 15/04/14,
Interessado: M. C. V. Carvalho ME
CNPJ:
Nome Fantasia: Padaria São João II
Endereço: Rua Acre nº 1298, Avaré / SP
Motivo: Armazenar e usar produtos de interesse a saúde sem os
padrões de identidade, qualidade, segurança e por fazer uso de
equipamentos e utensílios que não estão sendo mantidos em
adequado estado de conservação, não estão resistentes à cor-
rosão e a repetidas operações de limpeza e desinfecção.
Fundamentação Legal: Artigo 122, inciso XI e XIX da Lei Estadu-
al nº 10.083/98 c/c RDC ANVISA 216/04 subitem e 4.1.15.
O infrator poderá oferecer defesa ou impugnação do Auto de
Imposição de Penalidade no prazo de 10 (dez) dias, contados a
partir de sua ciência, perante a Vigilância Sanitária de Avaré,
situado na Rua Rio de Janeiro nº 1648- centro Avaré/SP, CEP
18701-200, local onde deve ser protocolado as razões da defe-
sa. Conforme a legislação sanitária em vigor, na ausência de
defesa será lavrado o Auto de Imposição de Penalidade.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0011525-08.2010.8.26.0073 - ORDEM Nº 3362/
2010 O(A) Doutor(a) Fabrício Orpheu Araújo, MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Foro de Avaré, da Comarca de
de Avaré, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.FAZ
SABER a todos quanto virem o presente edital, ou dele conheci-
mento tiverem que, por este Juízo e Cartório da Primeira Vara
Cível se processam os termos da ação de cobrança
nº053.01.2010.0011525-5 (3362/2010), requerida por FUNDA-
ÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA contra CLAU-
DIA REGINA IGLESIAS, e em atendimento ao que dos autos consta,
fica a requerida CLAUDIA REGINA IGLESIAS, brasileira, inscrita
no CPF/MF sob nº325.419.698-80, CITADA para os termos da
ação, conforme peça inicial e despacho abaixo transcrito, po-
dendo, querendo, no prazo de QUINZE (15) DIAS, contados do
término do prazo do edital, contestá-la, sob pena de não o fa-
zendo, presumirem-se aceitos, como verdadeiros, os fatos ar-
ticulados pela parte autora (arts.285 e 319 do CPC). PEÇA INICI-
AL EM RESUMO: Se processa os autos registrados sob nº3362/
10 de ação COBRANÇA (Ordinário), em que requerente FUN-
DAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ-FREA e a
requerida CLAUDIA REGINA IGLESIAS, de cuja petição inicial em
síntese é o seguinte: Por força de contrato firmado, a Senhora
Claudia Regina Iglesias celebrou com a requerente um Contrato
de Prestação de Serviços Educacionais, relativo ao curso de
Pedagogia. Durante toda vigência do contrato, a Instituição de
Ensino autora cumpriu integralmente suas obrigações
contratuais. Ocorre, em fevereiro de 2.006 a Requerida firmou
acordo verbal coma requerente, para pagamento de mensalida-
des em atraso, onde o débito foi dividido em dez parcelas, sen-
do a primeira com vencimento para o dia 10 de março e a última
para o dia 10 de novembro do ano de 2006, no valor de R$247,47,
sendo que não honrou com tal acordo. Também não quitou as
mensalidades referentes aos meses de março a junho do ano
de 2008 no valor de R$420,00. Débitos esses que, atualmente,
somados totalizam a importância de R$8.040,11 (oito mil, qua-
renta reais e onze centavos). Atribui-se a causa o valor de
R$7.113,30 (sete mil e cento e treze reais e trinta centavos).
Pede deferimento. Avaré, 02 de julho de 2012. Drª Nathália Caputo
Moreira OAB nº230.001 e Dr. Frederico de Albuquerque Plens
OAB n.92781. DESPACHO: - Na sequência da deliberação de
fls.139 e, tendo em vista a certidão de fls.140, defiro a citação
editalícia. Expeça-se edital de citação, com prazo de 20 dias,
observando o disposto no inciso III do art. 232, do CPC. Int. Dr.
Fabrício Orpheu Araújo Juiz de Direito. E para que chegue ao
conhecimento dos interessados e não possam de futuro alegar
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado e
afixado na forma da Lei. Avare, 28 de março de 2014

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 4000500-22.2013.8.26.0073
O(A) Doutor(a) Fabrício Orpheu Araújo, MM. Juiz(a) de Direi-
to da 1ª Vara Cível, do Foro Foro de Avaré, da Comarca de de
Avaré, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a todos quanto o presente virem ou dele conhecimen-
to tiverem e interessar possam, em especial a requerida ANA
PAULA DE ARAÚJO, brasileira, maior, portadora do RG:
29.433.451-8 e do CPF: 256.830.278-02, que perante este
Juízo da Primeira Vara Cível desta Comarca de Avaré-SP, se
processa uma Ação de Procedimento Ordinário, promovida
por FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA;
tendo o pedido na petição inicial é o seguinte:- A autora cele-
brou com o requerido contrato de prestação de serviços
educacionais, nos anos letivos de 2007 a 2010, onde fre-
quentou e esteve devidamente matriculada no Curso de PE-
DAGOGIA LICENCIATURA, mas, no entanto, deixou de efetu-
ar os pagamento o pagamento de duas parcelas de um acor-
do firmado em agosto do ano de 2010, no valor de R$427,60,
cada e cinco mensalidades no valor de R$210,00 com venci-
mentos entre agosto a dezembro de 2010, sendo que tal
débito totaliza R$ 2.832,70 que foi corrigido monetariamente
até a data da propositura da ação. Assim, requer a citação da
requerida, para que pague o valor, no prazo legal, ou, caso
deseje, conteste a ação, no prazo legal, e que ao final seja
julgada procedente a ação, com a condenação ao pagamen-
to do valor acima citado, devidamente atualizado, com corre-
ção monetária desde o ingresso da ação, juros de 1% ao
mês, a partir da citação, honorários advocatícios, tudo calcu-
lado na forma da tabela DEPRE. Protesta em provar o alegado
por todos os meios admitidos em direito, especialmente pelo
depoimento pessoal do requerido, sob pena de confesso. Dá-
se à causa o valor de R$ 2.832,70. Nestes termos P. Deferi-
mento. Av., 02/12/2013 (a.) Dra. Nathália Caputo Moreira De-
clarando que o requerido encontra-se em lugar incerto em não
sabido, determinando a citação por este edital. CIENTIFICIANDO-
A que o prazo para contestação será de quinze (15) dias. É o
presente edital expedido na forma e sob as penas da lei, com
prazo de vinte (20) dias. E para que não se alegue de futuro,
ignorância, foi expedido o presente e afixado uma das vias no
átrio do Forum. Avare, 10 de abril de 2014.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE

CONVOCAÇÃO
A Presidente do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), Sra.
Luciane Aparecida Athanázio Vaz, vem por meio desta, convo-
car todos os Conselheiros (Titulares e Suplentes), para reunião
Extraordinária que será realizada no dia 25/04/2014 (sexta-fei-
ra), às 17h00, na Secretaria Municipal da Educação – Rua
Pernambuco, nº 1065.
Pauta:
· Eleição para Presidente, Vice-presidente e Secretário do CAE.
A participação de todos é muito importante e em caso de impre-
vistos, favor informar com antecedência pelo e-mail:
educacao@avare.sp.gov.br.
Avaré, 15 de abril de 2014.

Luciane Aparecida Athanázio V az
Presidente do CAE

Telecentro Comunitário
O Telecentro Comunitário , encontra-se em fun-
cionamento na Rua: Maranhão nº1579, centro,
das 08:00 ás 17:30horas, à disposição das In-
dústrias, Comércios e população em geral. É
importante ressaltar que o Telecentro encontra-se dis-
ponível para realizações de trabalhos, currículos, aces-
so a Internet, entre outros, com objetivo de realizar tra-
balhos profissionais e educacionais, colaborando as-
sim para a informatização da população em geral.
Estamos a disposição para quaisquer esclareci-
mentos, lembrando que o TELECENTRO está vin-
culado com a Secretaria de Indústria, Comércio,
Ciência e Tecnologia.
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DECRETOSLEI COMPLEMENTAR

Lei Complementar nº 194, de 15 de abril de 2014
(Dá nova redação ao inciso XXI, do art. 223, da

Lei Complementar nº 136, de 30 de dezembro de 2010 e dá
outras providências.)

Autoria: Prefeito Municipal
(Projeto de Lei Complementar nº 54/2014)
PAULO DIAS NOVAES FILHO , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei,
Art. 1º  - O inciso XXI, do art. 223, da Lei Complementar nº 136,
de 30 de dezembro de 2010, passa a ter a seguinte redação:
“XXI – Os órgãos da Administração Pública direta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como as
Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista
e as Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
Art. 2º  - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º  - Fica revogada a lei Complementar 192, de 18 de março de 2014.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 15 de abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
ANA MARCIA CALIJURI

SUPERVISORA DA SECRETARIA

Decreto nº 3.860, de 15 de abril de 2014.
(Dispõe sobre abertura de Crédito Especial que especifica e

dá providências)

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 36/2014)
PAULO DIAS NOVAES FILHO , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
D e c r e t a:-
Art. 1º - Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17
de Março de 1964, combinado com o artigo 167, § 2º da Consti-
tuição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
abrir no Departamento de Contabilidade e Orçamentos da Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré um CRÉDITO ESPECIAL  no
valor de R$ 55.910,03 (CINQUENTA E CINCO MIL, NOVECEN-
TOS E DEZ REAIS E TRÊS CENTAVOS), para atendimento de
despesas oriundas do repasse de Recursos Financeiros do
Governo Estadual, na conformidade da funcional programática
e modalidade de aplicação detalhada abaixo:

Art. 2º – Para cobertura das despesas com a Execução deste
Decreto serão utilizados os recursos provenientes do SUPERÁ-
VIT FINANCEIRO de exercícios anteriores pertencentes a recur-
sos oriundos de CONVÊNIOS ESTADUAIS.
Art. 3º  – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 15 de abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Lei nº 1.786, de 15 de abril de 2014.
(Dispõe sobre abertura de Crédito Especial que especifica e

dá providências)

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 36/2014)
PAULO DIAS NOVAES FILHO , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei,
Art. 1º - Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17
de Março de 1964, combinado com o artigo 167, § 2º da Consti-
tuição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
abrir no Departamento de Contabilidade e Orçamentos da Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré um CRÉDITO ESPECIAL  no
valor de R$ 55.910,03 (CINQUENTA E CINCO MIL, NOVECEN-
TOS E DEZ REAIS E TRÊS CENTAVOS), para atendimento de
despesas oriundas do repasse de Recursos Financeiros do
Governo Estadual, na conformidade da funcional programática
e modalidade de aplicação detalhada abaixo:

Art. 2º – Para cobertura das despesas com a Execução desta
Lei serão utilizados os recursos provenientes do SUPERÁVIT
FINANCEIRO de exercícios anteriores pertencentes a recursos
oriundos de CONVÊNIOS ESTADUAIS.
Art. 3º  – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 15 de abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
ANA MARCIA CALIJURI

SUPERVISORA DA SECRETARIA

LEIS

Decreto nº 3.859, de 15 de abril de 2014.
(Dispõe sobre declaração de Ponto Facultativo no Município de Avaré.)

PAULO DIAS NOVAES FILHO,  Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º  - Fica declarado Ponto Facultativo nas Repartições
Municipais de Avaré, o dia 02 de maio de 2014, mantendo-se os
serviços essenciais de saúde, creches e limpeza de lixo, sendo
coleta e varrição.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 15 de abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº 3.865, de 16 de Abril de 2014.
(Dispõe sobre criação de vagas em concurso público e dá

outras providências.)

PAULO DIAS NOVAES FILHO , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando , necessidade da convocação de 06 (seis) clas-
sificados de  OFICIAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS para
provimento de cargo efetivo, para suprir necessidade da Secre-
taria Municipal de Saúde, para atender o Centro de Saúde I e as
Unidades Básicas de Saúde;
Considerando , que existem número de 389 (trezentos e oiten-
ta e nove) cargos ocupados de OFICIAL DE MANUTENÇÃO E
SERVIÇOS,
Considerando , que existem número de 111 (cento e onze) car-
gos vagos de OFICIAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS, no qua-

“Djanira via o mundo
com as mesmas sensações

líricas, ingênuas e beatíficas
da sua memória brasileira

e infantil”
(Ruben Navarra)

100 ANOS
1914 – AVARÉ – 2014

HOMENAGEM

Comunicado sobre
Coleta de Ramada

A Secretaria de Obras e Serviços comuni-
ca que conforme o artigo 79 da Lei 190/
2014: A Lei Complementar nº 136 de 30 de
dezembro de 2010 passa a vigorar acres-
cida do artigo 337-A com a seguinte reda-
ção:
O valor a ser recolhido dependerá do volu-
me de ramada ou similar e será cobrado 10
(dez) UFMA por m2.

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

dro de pessoal, de acordo com a Lei Complementar nº 188/2013,
Considerando , que o Edital de Divulgação de resultado final
publicado em 22/02/2014, constam de 233 (duzentos e trinta e
três) classificados de OFICIAL DE MANUTENÇÃO E SERVI-
ÇOS do Concurso Público nº 005/2013, publicado em 14/12/
2013, homologado pelo Decreto nº 3830/2014 de 07/03/2014,
publicado em 08/03/2014,
D e c r e t a : -
Artigo 1º  - Ficam elevadas em 06 (seis) unidades, o número de
vagas de OFICIAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS, do Con-
curso Público nº 005/2013.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 16 de Abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO
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Artigo 2º – A validade do presente Concurso Público será de 2 (dois) anos, contados da homologa-
ção do resultado, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Administração.
Artigo 3º  - Havendo necessidade da convocação de candidatos em número superior aos subme-
tidos ao TAF- Teste de Aptidão Física, a Administração Municipal reserva-se o direito de efetuar
convocações suplementares, tantas quantas forem necessárias, para submeter os classificados
remanescentes ao TAF – Teste de Aptidão Física.
Artigo 4º –  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação em lugar próprio
e público, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 16 dias do mês de Abril de 2014

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria na data supra

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

DECRETO Nº 3863 de 16 de Abril de 2014.
(Dispõe sobre homologação complementar do Concurso Público nº  004 /2013, para

provimento de emprego publico)

PAULO DIAS NOVAES FILHO , Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições
que lhe são conferidas por lei, a vista do resultado da classificação final apresentado pela
CONSESP - Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisa Ltda., e do Teste de Aptidão
Física – TAF, este último em relação aos impedidos de realizarem o teste por ocasião da primeira
convocação, em virtude do estado gravídico, conforme disposto no edital nº 004/2013 (subitem
10.2.15),
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica homologado o resultado obtido na prova objetiva e no Teste de Aptidão Física –
TAF, em segunda convocação, conforme lista de classificação final em ordem decrescente de
notas, abaixo discriminada, apresentada pela Comissão Organizadora e Examinadora, para provi-
mento de emprego público:  Agente Comunitário de Saúde- PSF I Dr .Cecilio Jorge Neto
(Terras de São José) e Agente Comunitário de Saúde PSFII – Dr Fernando Hirata (Duilio
Gambini), do quadro de pessoal da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, realizado nesta
cidade, de acordo com Edital do Concurso Público nº 004/2013, de 14 de Dezembro de 2013.
Parágrafo Único – Expeçam-se os atos necessários às respectivas nomeações dos
candidatos aprovados, obedecida, rigorosamente, a lista de classificação final.

Decreto nº 3.862, de 16 de abril de 2014.
(Organiza a Comissão Organizadora de Apoio às Delegações Esportivas 2014 ).

PAULO DIAS NOVAES FILHO , Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições
que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a   :  -
Artigo 1º  - Fica reorganizada, na forma abaixo, a Comissão Organizadora de Apoio às Delega-
ções Esportivas 2014:-
CLAYTON FALANGHE MACÁRIO  – Presidente;
ADRIANA PEDROSO FERREIRA TAMASSIA – Tesoureiro;
ELIANDRO ROGERIO BRAGA – Membro;
SANDRO DE OLIVEIRA DA CUNHA – Membro.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 16 de abril de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

CVV – Centro de
Valorização da Vida
Fone: (14) 3733-2525 (das 19h00 às 23h00  todos os dias)
Av. Prof. Celso Ferreira da Silva, 1001 - Jd. Europ a- Avaré SP

“Do outro lado da linha haverá alguém que
quer muito ouvir você falar sobre os seus medos,

sua solidão, sua angústia . . .
Mesmo que você não dê muito valor à sua vida,

NÓS DAMOS!”
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A Escola Técnica da Estância Turística de Avaré
está com as inscrições abertas para o Vestibulinho
2º Semestre/2014. No período noturno são 35 va-
gas para o Curso Técnico em Administração, 35 para
Técnico em Serviços Jurídicos e outras 35 para Téc-
nico em Marketing. No período vespertino, estão
abertas 35 para Técnico em Informática.

A grande novidade para este semestre é o Cur-
so Técnico em Marketing. O Profissional desta área
colabora na elaboração do plano de marketing da
empresa, de acordo com seu ramo ou porte, e no

Etec de Avaré abre inscrições
para o vestibulinho 2014

Prazo termina em 7 de maio

planejamento e implementação de ações de ven-
das e de mercado.

Os cursos são gratuitos e a duração é de um ano
e meio. As inscrições poderão ser feitas até às 15h
do dia 7 de maio pelo site
www.vestibulinhoetec.com.br.

 A taxa para inscrição é de R$ 25,00 e o exame
será realizado dia 8 de junho. Informações pode-
rão ser obtidas pelo telefone (14) 3732.6216 ou na
própria Etec, Rua Álvaro Lemos Torres, Nº 561 Bair-
ro Brabância.

02 cozinheiro F/M
01 padeiro M
01 maitre F/M
02 nutricionista F/M
02 camareiro F
01 servente de limpeza F/M
01 monitor de recreação F/M
02 jardineiro M
01 tratorista M
01 aux admin. de fazenda M
01 encarregado de colheita M
02 caseiro (casal)
12 mecânico de maquina agrícola M
01 mecânico de maquina de envase M
05 eletricista de autos M
01 eletricista de ônibus M
02 mecânico de ônibus (diesel) M
01 auxiliar de mecânica retificadora M
01 polidor de autos M
03 carpinteiro auxiliar M
10 carpinteiro M
01 marceneiro M
01 eletricista de moveis M
02 representante comercial F/M
02 vendedor externo F/M
01 consultor de vendas F/M
01 gerente comercial F/M
01 encarregado de produção M
01 instrutor de informática M
02 assistente administrativo F/M (pes-
soas c/ defic)
01 ajudante de farmácia F/M (pesso-
as c/ deficien)
05 auxiliar de enfermagem F/M
02 técnico em segurança do trabalho F/M
01 técnico em química M
02 dentista F/M
01 fonoaudiólogo F
05 professor de inglês F/M
20 costureiro industrial F/M
 (M –masculino,  F – feminino)
EMPREGADORES: É necessário o
cadastro da empresa, ou pessoa físi-
ca, no endereço eletrônico http://
maisemprego.mte.gov.br, para a colo-
cação de vagas e processo seletivo.
CANDIDATOS: É necessário cadas-
trar-se no SISTEMA MAIS EMPREGO
através da internet ou junto ao PAT
(Posto de Atendimento ao Trabalha-
dor). Você utilizará os seguintes do-
cumentos: 
· PIS (Programa de Integração Soci-
al) ou equivalente NIT, PASEP, Bolsa
Família, Cartão Cidadão.
· Carteira de Trabalho
· RG
· CPF
· CNH
· Estamos na Rua Rio Grande do
Sul, nº 1810, Centro, (Prédio Cen-
tro Administrativo Municipal), en-
trada pela rua Ceará. Maiores in-
formações ligue 14-37321414.
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“ÁRVORE NA PRAÇA”
Numa parceria entre as Secretarias Munici-

pais de Obras e de Meio Ambiente, o projeto
visa arborizar as praças da cidade. A primeira
contemplada com o plantio de 30 mudas de ár-
vores nativas (ipê branco, ipê rosa, flamboyan,
sibipiruna, pata-de-vaca e aroeira pimenteira)
foi a Praça Massimiliano Bertolaccini, na Vila
Jardim. A próxima área a ser beneficiada pelo
projeto será na Vila Três Marias.

Meio Ambiente

A 4ª Corrida e Caminhada
pela Preservação do Meio
Ambiente será realizada pe-
las ruas da Estância Turística
de Avaré no próximo dia 27 a
partir das 8h. O evento tem
o apoio da prefeitura através
das Secretarias de Esportes
e Lazer.

O percurso da caminhada

JOGUE LIMPO COM AVARÉ!
A LIMPEZA DA CIDADE TAMBÉM DEPENDE DE VOCÊ.

NÃO JOGUE LIXO, ENTULHO OU SIMILARES
EM TERRENOS E ÁREAS VERDES.

DISK VERDE PARA DENÚNCIAS 3711.2559

Corrida reúne atletas no centro na manhã do dia 27
Ficarão interditadas ao trânsito de veículos os acessos às ruas Pernambuco e Pará no quadrilátero entre a Amazonas e a Paraíba

de 3 quilômetros começa
com a largada na Concha
Acústica (Praça Romeu Bre-
tas) na Rua Pernambuco até
a rua Amazonas com contor-
no à esquerda para acessar a
rua Pará e retorna até a rua
Paraíba, seguindo pela Per-
nambuco com chegada na
Concha Acústica.

Com trajeto de cinco
quilômetros, a largada da
corrida também será na
Concha Acústica seguindo
até a rua Ceará retornando
pela Pará seguindo até a
Paraíba para em seguida
acessar a Pernambuco num
circuito de duas voltas.

As inscrições são total-

mente gratuitas e limitadas
a 1.000 inscritos. Todos os
participantes receberão um
boné, camiseta, isotônico,
barrinha de cereal, fruta, car-
tilha informativa e medalha
de participação. Somente os
corredores receberão os
chips de cronometragem. Os

kits (camiseta, boné e chip)
serão retirados no domingo,
dia 27, antes da prova das 7h
às 8h no local da largada.

Informações e inscrições
na Secretaria de Esportes na
Rua Carmem Dias Farias,
2085 ou pelo telefone 3732-
0756.

Após o evento Avaré Viva!, praça em frente à Creche Dona Bidunga recebeu o plantio de mudas nativas


