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Alceu Valença agita a
Fampop neste sábado.
Confira a programação

Página 16

Garagem Municipal
passa por reorganização
Prefeitura fará leilão de cerca de 70 veículos fora de serviço para

investir na renovação da frota. Barracões foram limpos para
abrigar veículos da saúde e educação. Página 8

Usuária do Renda Mínima e
participante de palestras,
Maria Zita elogia o trabalho social
recém inaugurado no bairro.
“Vir aqui é melhor do que ficar
em casa", diz.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Moradores aprovam
serviços do CRAS do

Jardim Vera Cruz
Página 9

PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

Evento terá
debate sobre
inclusão e
acessibilidade
Página 8

PROGRAMA REFIS        Página 2

Pague impostos atrasados com desconto
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SECRETARIAS MUNICIPAIS

ADMINISTRAÇÃO - Tel. 3711-2565
Deira Alizia Visentin Villen

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Tel.  3732-2603

Viviane Maria Alves Mendes
Rua Carmen Dias Faria, 2161

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

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

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

COMUNICAÇÃO - Tel. 3711-2500
Lucas da Silva Mota

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

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

Rua Rio de Janeiro, 1763 Centro

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

Rua Ceará, 1393 Centro

EDUCAÇÃO - Tel. 3711-2211
Lúcia Helena Lélis Dias

Rua Pernambuco, 1065 Centro

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

Rua Carmem Dias Faria, 1085 Bairro Alto

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

Rua Rio Grande do Sul, 1810

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

Rua Maranhão, 1578 Centro

GESTÃO PÚBLICA - Tel. 3711-2500
Hadel Aurani

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

GOVERNO - Tel. 3711-2500
José Bastos Cruz Sobrinho

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

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

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

MEIO AMBIENTE - Tel. 3711-2559
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. 3711-1430
Vanda Corina do Carmo Lovison Nassif Avellar

Rua Carmen Dias Faria, 2111

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

Praça Romeu Bretas s/n (Prédio Concha Acústica)
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REDAÇÃO - Luis Fernando Santos
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FALECIMENTOS
PERÍODO DE

06/11/14 A 08/11/2014

CALENDÁRIO DE EVENTOS

Fique por dentro

13, 14, 15 32ª Fampop 21h Concha Acústica
15 Bem Vindo Turista! 9h PIT
15 Documentário 'Seresteiros do Rio

São Francisco' 18 CAC
15 Viva o Largo São João 19h30 Largo São João
18 5ª Caravana da Inclusão, Acessibilidade

e Cidadania 08h30 Salão Tonovo
19 Ponto Miss 9h, 14h e CAC

19h30
17 a 22 e de Campanha de Vacinação Antirrábica Zona Urbana
24 a 29

Os contribuintes em débito com o Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Ser-
viços (ISS), taxas municipais e outros impostos
vencidos até 31 de dezembro de 2013  têm até 19
de dezembro deste ano para aderir ao Programa
de Recuperação Fiscal (Refis), instituído pela Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré através da
Lei Complementar nº 202, de 2 de setembro de
2014. Os moradores em débito terão descontos que
poderão chegar a 60% sobre multa e juros de mora.

Para fazer a adesão, os interessados devem
procurar o Departamento de Dívida Ativa, na sala
4 do Centro Administrativo que fica na Rua Rio
Grande do Sul, 1810, no centro. Dúvidas podem
ser esclarecidas pelo telefone (14) 3711.2533.

Poderão participar do programa contribuintes ou
responsáveis tributários inscritos nos Cadastros Fis-

TRIBUTOS

Prefeitura concede desconto para
acerto de impostos atrasados
 Abatimento para pagamento à vista é de 60%, parcelamento máximo é de 24 vezes

cais do município, com débitos, incluindo juros de
mora, multa de mora e correção monetária. A dívida,
ajuizada ou não, com os acréscimos legais, deverá
ser paga em até 24 parcelas mensais e sucessivas,
com valor mínimo de R$ 30, salvo a última parcela.

O pagamento à vista do total da dívida terá
desconto de 60% em multas e juros de mora. Para
a quitação em até três parcelas, o desconto é de
50% sobre a multa e juros de mora. O pagamento
em até seis parcelas terá desconto de 40%.

 A partir da data da consolidação, o débito de-
verá ser pago em parcelas mensais e sucessivas a
cada 30 dias, sofrendo reajuste anual, conforme
a variação da Unidade Fiscal do Município.

MARIA LUCIA CARVALHO MOTTA
*02/01/1948 +06/11/2014
BANEDITO BATISTA
*03/06/1919 +08/11/2014
PEDRO ELIAS CARDOSO
*08/10/1952 +08/11/2014
APARECIDO PINTO
*22/03/1925 +09/11/2014
OLIVIA MARQUINI BALDASSARI
*02/06/1926 +09/11/2014
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AGRICULTURA

A Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, por inter-
médio da Secretaria de Obras
e Serviços, está realizando
melhorias nas estradas ru-
rais, recuperando alguns tre-
chos críticos que estavam em
péssimas condições de uso
para moradores e produtores
rurais.

Foram executados servi-
ços na AVR-060, principal via
de ligação entre a Zona Ur-
bana e o Povoado de Barra
Grande e na AVR-183, que
liga Barra Grande ao Bairro
Escaramuça/Espanhóis.

melhorias em estradas rurais
Prefeitura realiza

No primeiro trecho foram
utilizados resíduos da cons-
trução civil, devidamente
autorizados, para a elevação
do leito e regularização. A
segunda fase do trabalho
contempla a quebra de bar-
rancos com a abertura de ca-
nais para captação das águas
pluviais e posterior cascalha-
mento.

O trabalho de recuperação
das vias rurais tem como foco
dar mais comodidade   e se-
gurança aos motoristas que
transitam com crianças e
mercadorias perecíveis.

A Vigilância Sanitária
Municipal está realizando
desde o último dia 10, a
Campanha de Vacinação
contra a Raiva Animal, em
cães e gatos, na Zona Rural,
encerrando-se neste sába-

RAIVA ANIMAL

Confira a programação da Vacinação Antirrábica

do, 15. Na Zona Urbana, a
iniciativa acontecerá de 17
a 22 e de 24 a 29.

Informe-se
A partir dos quatro me-

ses de idade, cães e gatos,
sem exceção, devem ser

vacinados contra a raiva.
Ao sair com animal mante-
nha-o sob controle, utili-
zando coleira e guia, não
toque em animais estra-
nhos, feridos ou que este-
jam se alimentando.

Em caso de acidentes
por mordedura ou arranha-
dura de cães e gatos, lave
o ferimento com água e sa-
bão e procure orientação
médica. Identifique o ani-
mal agressor e seu propri-

etário, caso o cão ou gato
for conhecido, manter o
animal em observação du-
rante 10 dias. A Vigilância
Sanitária não fornecerá
doses para que a vacina
seja aplicada em casa.

Verba de R$ 20 mil conquistada pelo município reforçará manutenção das vias
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LICITAÇÃO

Aviso de Edital
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 094/14 - PROCESSO Nº. 348/14

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
seguro para ambulância do SAMU.
Data de Encerramento: 03 de dezembro de 2014  das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 03 de dezembro de 2014  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 - www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de novembro de
2014 - Carolina Aparecida Franco de Freitas - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 108/14 - PROCESSO Nº. 389/14
Objeto: Contratação de ME ou EPP ou MEI para prestação de
serviços de curso de grafitagem para o SEMADES.
Data de Encerramento: 01 de dezembro de 2014  das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 01 de dezembro de 2014  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 - www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de novembro de
2014 - Carolina Aparecida Franco de Freitas - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 109/14 - PROCESSO Nº. 395/14
Objeto: Contratação de ME ou EPP ou MEI para aquisição de
camisetas para 69ª Corrida de São Silvestre.
Data de Encerramento: 02 de dezembro de 2014  das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 02 de dezembro de 2014  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 - www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de novembro de
2014 - Carolina Aparecida Franco de Freitas - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 101/14 - PROCESSO Nº. 270/14
Objeto: Contratação de ME ou EPP ou MEI para aquisição de
atomizador costal.
OC - 801940801942014OC00030 - UGE: 801940
Recebimento das Propostas: 17 de novembro de 2014
Abertura das Propostas: 27 de novembro de 2014 às 9:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 - Ramal 233 - www.bec.sp.gov.br - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 03 de novembro de 2014 -
Maria Luíza Pereira Dias - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 149/14 - PROCESSO Nº. 399/14
Objeto: Aquisição de veículos para o SEMADES e VISA.
OC - 801940801942014OC00060 - UGE: 801940
Recebimento das Propostas: 17 de novembro de 2014
Abertura das Propostas: 02 de dezembro de 2014 às 9:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 - Ramal 233 - www.bec.sp.gov.br - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 03 de novembro de 2014 -
Maria Luíza Pereira Dias - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 150/14 - PROCESSO Nº. 400/14
Objeto: Contratação de ME ou EPP ou MEI para aquisição de chico-
tes com conectores para o Pronto Socorro - Secretaria da Saúde.
Recebimento das Propostas: 21 de novembro de 2014 das 8hs
até 03 de dezembro de 2014 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 03 de dezembro de 2014  das 09:00 às
11:00 horas.
Início da Sessão: 03 de dezembro de 2014  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 229 - www.bll.org.br - Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 14 de novembro de 2014 -
Andreia de Fátima Fragoso - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 151/14 - PROCESSO Nº. 401/14
Objeto: Contratação de ME ou EPP ou MEI para aquisição de
agulhas para Biópsia Hepática para pacientes atendidos no
ambulatório DST/AIDS - Secretaria da Saúde.
Recebimento das Propostas: 24 de novembro de 2014 das 8hs
até 04 de dezembro de 2014 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 04 de dezembro de 2014  das 09:00 às 11:00 horas.
Início da Sessão: 04 de dezembro de 2014  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 229 - www.bll.org.br - Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 14 de novembro de 2014 -
Andreia de Fátima Fragoso - Pregoeira.

LEILÃO PÚBLICO Nº 001/14 - PROCESSO Nº 353/14
Objeto: Alienação de veículos declarados inservíveis para a Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré.
Data de abertura: 03 de dezembro de 2014  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 208 - www.avare.sp.gov.br e
www.douglastupinamba.com.br - Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 11 de novembro de 2014 - Olga Mitiko Hata - Presi-
dente da CPJL.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 025/14 - PROCESSO Nº. 378/14
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração
de projetos de arquitetura e engenharia para reforma e amplia-
ção do Posto de Bombeiros de Avaré.
Data de Encerramento: 01 de dezembro de 2014  às 13:30 ho-
ras, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 01 de dezembro de 2014  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 208 - www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de novembro de
2014 - Olga Mitiko Hata - Presidente da CPJL.

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 SOFOLHA INFORMÁTICA LTDA - EPP,
objetivando a prestação de serviços de assessoria e locação
de sistemas na área de trânsito, relativa ao Pregão Presencial
nº. 092/14 - Processo nº. 340/14 - Homologado em: 15/10/2014.

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 PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS
DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP, objetivando registro
de preços de 1500 cm/coluna para publicação em jornal de grande
circulação do Estado de São Paulo, relativa ao Pregão Eletrônico nº.
137/14 - Processo nº. 359/14 - Homologado em: 07/11/2014.

ANULAÇÃO
Fica ANULADO parcialmente os atos praticados a partir do edital,
referente ao processo licitatório na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 094/14 - Processo nº. 348/14, objetivando a
prestação de serviços de seguro para ambulância, conforme
preceitua a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. - Anulado
em: 10/11/14 - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 092/14 - Processo nº. 340/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: SOFOLHA INFORMÁTICA LTDA - EPP.
Objeto: Prestação de serviços de assessoria e locação de sis-
temas na área de trânsito.
Valor Global: R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 15/10/2014.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 137/14 - Processo nº. 359/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado:  PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPA-
GANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP.
Objeto: Registro de preços de 1500 cm/coluna para publicação
em jornal de grande circulação do Estado de São Paulo.
Valor Global: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 07/11/2014.

EXTRATO DE CONTRATO CHAMAMENTO PÚBLICO
Modalidade: Chamamento Público nº. 003/14 - Processo nº. 106/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado:  DOUGLAS TUPINAMBÁ CAMARGO.
Objeto: Credenciamento de Leiloeiro Oficial.
Valor Global: O licitante vencedor efetuará o pagamento do valor
total do bem adquirido, acrescido de 5% (cinco por cento) de
seu montante, a título de comissão do Leiloeiro Oficial.
Data da Assinatura do Contrato: 31/10/2014.

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  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
Empenho(s) : 11178, 14245/2014
Valor : R$ 8.582,89
Avaré, 13 de novembro 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 pagamento de taxa de inscrição
para participação do campeonato, tal quebra de ordem cronoló-
gica se  justifica, pois a referida solicitação se faz necessário
para a participação dos atletas da SEME na modalidade.
Fornecedor : Federação Paulista de Karatê Interestilos do Int.
Empenho(s) : 12393/2014
Valor : R$ 1.500,00
Avaré, 13 novembro 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 papel sulfite,
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para o bom
funcionamento dos serviços da Municipalidade.
Fornecedor : ABS Distribuidora de Mat. Livrarias Ltda. - ME
Empenho(s) : 11228, 11088, 11252, 11229, 11151, 11150, 11086,
11087, 11089/2014
Valor : R$ 10.963,77
Avaré, 13 de novembro 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 exames especializados em neu-
rologia (Eletroneuromiografia e Polissonografia).
Fornecedor : Vaz & Schiavao Ltda
Empenho(s) : 13155/2013
Valor : R$ 24.805,00
Avaré,  13 de novembro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

COMUNICADO
Secretaria da Saúde - 3711-1430

Este número refere-se aos setores:
Agendamento de Exames, Recepção,

Gabinete da Secretária, Diretoria de Atenção
Básica, Cotação, UAC, Coordenação de

Farmácia e Almoxarifado da Saúde.
No mesmo prédio estão instalados:

CEREST: 3732-7811
VIGILÂNCIA SANITÁRIA: 3733-3936/3733-3926

SETOR DE AMBULÂNCIAS: 3732-5999
O Disque-Saúde continua sendo
3711-2410, no Centro de Saúde I.
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INEDITORIAIS

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO
MEIO AMBIENTE - COMDEMA AVARÉ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE DE AVARÉ - COMDEMA, no uso das atribuições que
lhe confere a Lei N.º 1434/1984, em atendimento ao Regimento
Interno, CONVOCA seus Conselheiros para REUNIÃO ORDINÁ-
RIA, a ser realizada no dia 19 de Novembro de 2014(quarta-
feira), na sede da Associação Regional dos Engenheiros, Arqui-
tetos e Agrônomos de Avaré (AREA), Rua dos Engenheiros, 26,
Colina da Boa Vista, Avaré-SP em primeira chamada às 17h45
com a presença da maioria absoluta de seus membros e em
segunda chamada às 18h00 com a presença mínima de um
terço dos membros, para deliberar sobre: I) Abertura;  II) Comu-
nicação do Presidente; III) Informes da Secretaria Executiva; IV)
Votação da ata da reunião ordinária V) Análise, discussão e
votação de Processos. Demais assuntos. Os conselheiros titu-
lares que não puderem comparecer deverão acionar o respec-
tivo suplente. A reunião é aberta a qualquer interessado que
poderá utilizar a palavra mediante autorização do presidente.
Estância Turística de Avaré, 10 de Novembro de 2014.

Paul A.J.Bannwart
Presidente-COMDEMA

Vilma Zanluchi
Secretária Executiva-COMDEMA

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
COMTUR AVARÉ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR Avaré,
no uso das atribuições que lhe confere a Lei 1.275, de 10 de
novembro de 2009, Artigo 10, §s 1º, 2º e 3º e Artigo 14, CONVO-
CA seus conselheiros Titulares e Suplentes e CONVIDA os cida-
dãos Avareenses interessados no desenvolvimento turístico do
município, para comparecerem à  REUNIÃO ORDINÁRIA a ser
realizada no próximo de 18 de Novembro de 2014  3ª Feira , na
AREA -ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS ENGENHEIROS, ARQUI-
TETOS E AGRÔNOMOS DE AVARÉ, RUA DOS ENGENHEIROS
Nº26 , em primeira chamada  às 18h30, com a maioria simples de
seus membros; e em segunda chamada às 19h00, com qualquer
quórum, independente da proporcionalidade de sua constitui-
ção, para deliberar sobre a seguinte PAUTA: I. Abertura; II. Expe-
diente: 1) Comunicação do Presidente; 2) Informes da Secreta-
ria, III-APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR. SINALIZAÇÃO
TURÍSTICA,LIBERAÇÃO VERBA FUMTUR-NATAL DE 2014 e de-
mais assuntos, deliberativos ou não, mas de interesse do
colegiado de turismo; 4. Encerramento.
Avaré, 06 de Novembro de 2014

LAMBERTUS HEIJMEIJER
Presidente

VILMA ZANLUCHI
Secretária Executiva

FREA-FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL
DE AVARÉ

CONCURSO PÚBLICO 01/2014

LOCAL  PARA A ENTREGA DE TÍTULOS E COMPROVANTE
DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR

(SOMENTE PARA PROFESSORES)
DATA DA ENTREGA: 16/11/2014

Local: Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA
Praça Pref. Romeu Bretas, 163 - Centro - Avaré-SP
Horário: das 14h00 às 17h00.
SALA 111
Os documentos relativos à titulação e à experiência profissio-
nal, devidamente envelopados, serão recebidos e posteriormente
analisados pela Comissão de Concurso.

FREA-FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE
AVARÉ

CONCURSO PÚBLICO 01/2014

DATA DE REALIZAÇÃO: 16/1 1/2014
LOCAL  E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DA  PROVA OBJETIVA

E DE REDAÇÃO
Sala 112
Candidatos aos cargos de:
Escriturário e Bibliotecário
Local: Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA
Praça Pref. Romeu Bretas, 163 - Centro - Avaré-SP
Horário de início da prova: 13h00

Sala 114
Candidatos ao cargo de:
Professor (Professor de Ensino Fundamental I, Ensino Básico
de Artes Cênicas, Ensino Básico de Português, Ensino Básico
de Matemática, Ensino Superior de Pedagogia e Ensino Superior
de Matemática)
Local: Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA
Praça Pref. Romeu Bretas, 163 - Centro - Avaré-SP
Horário de início da prova: 13h00

Em conformidade com o item 8.5 do Edital de Concurso Público
01/2014, solicitamos aos candidatos que observem com rigor o
horário de chegada às dependências da FREA - Fundação Regi-
onal Educacional de Avaré munidos do devido documento para
identificação/realização da prova.

CARGO: ESCRITURÁRIO
NOME RG
Aline Francielle Vicente 47.737.142-5
Ana Paula das Chagas Camargo 40.711.507-9
Bruna Stefania de Oliveira 48.532.806-9
Claudia Regina Carbonera Marioto 27.705.643
Daniele Camargo Alves 43.010.450-9
Dayana Mendes Souza 41.451.714-3
Dayara de Oliveira Pereira 41.877.101-7
Debora Cassu Castanheira 41.511.561-9
Elaine Beatriz Fuentes Soto 1.649.149
Fabio de Freitas Vicentini 29.870.072-4
Grácia Gonzaga 45.322.331-X
Gustavo dos Santos Pereira 41.894.130-0
João Paulo Ricardo 40.159.959-0
Juliana França de Souza 41.894.135-X
Larissa Mariane Veiga Ignácio 46.367.719-5
Leandro Lemos Rebouças 38.485.608-1
Leticia Quirino Silva 45.180.124-6
Lidiane de Oliveira Pereira 45.271.806-5
Lucas Sousa Dainezi 40.153.367-0
Luís Carlos Garcia Deramio 49.768.798-7
Marcos Cesar Calderari Vieira 43.205.848-5
Maria Tereza da Silva Convento 14.931.876
Mariana Conrado Broto 43.644.735-6
Mariana Diniz Alves 45.370.596-0
Miriam Silva Proença 44.858.378-1
Natalia de Oliveira Arruda 49.810.225-7
Patrícia Fernandes Lopes 42.825.482-2
Patrícia Maurício 34.768.172-4
Patrícia Paiva Lopes 44.649.437-9
Pedro Antonio dos Santos 34.234.195-9
Renata Carvalho Tavares de Lima 42.481.609
Roberta Cristina de Assis 45.456.021-7
Rodolfo Henrique Fernandes Soares 34.862.502-9
Ronaldo Tegani Teixeira 44.554.284-6
Rosileide de Melo 25.550.433-0
Samanta Cristiane Gil 21.712.901-8
Stefani Caroline Laborão de Carvalho 41.291.215
Tânia Dias de Souza 18.111.404
Tatiana Rodrigues de Moraes 48.125.498-5
Thiago Sergio Engel 45.870.403-9
Vinícius Khairallah Couto Correa 46.019.678-9
Wesley da Silva Oliveira 48.477.006-8

  FREA - FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL
DE AVARÉ

LISTA DOS INSCRITOS -
CONCURSO PÚBLICO 01/2014

CARGO: BIBLIOTECÁRIO
NOME RG
Lorena Tegani Teixeira Quirino 49.707.397-3

CARGO: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL I
NOME RG
Ada Caroline Ribeiro Celestino Batista 44.741.896-8
Adriana Lewin Franco Rodrigues 32.935.420-6
Ana Carolina Vasconcelos R. Camargo 44.583.474-2
Angélica Patrícia Ricardo 33.816.289-6
Beatriz Jesiane Batista Martinez 13.757.059
Betânia de Araujo 43.205.944-1
Daniela Ariy 27.545.839-2
Dimas de Matos Silva 46.159.323-3
Elza Aparecida Moraes Rosa de Oliveira 21.973.143-3
Hosana Maria de Souza Zeula 27.158.961-9
Juliana Maria Bartole da Costa 41.094.832-9
Lucas Henrique Moisés Turibio 48.523.280-7
Luciana Virginia de Carvalho 23.452.111-9
Márcia Aparecida Carvalho Dalaqua 35.702.239-7
Marli de Lourdes Trindade 18.110.962
Mateus Valentino Viveiros 43.010.108-9
Patricia de Cassia Morales Andre 25.847.212-1
Patrícia Martins Tavares 25.811.326-1
Talita de Freitas Fernandes Nascimento 43.192.697-9

CARGO: PROFESSOR ENSINO BÁSICO DE ARTES CÊNICAS
NOME RG
Andréa Egydio de Carvalho 18.287.261-0
Barbara Cristina Felix Mazetti 27.955.577-5
Flavio Henrique Gonçalves de Paula 42.770.535-6

CARGO: PROFESSOR ENSINO BÁSICO DE PORTUGUÊS
NOME RG
Adria Luzia Ribeiro de Paula 19.932.827
Ligia Domingues Paulucci 28.530.630-3
Livia Maria Pisati Sabbato Ferreira 10.743.084-8
Milton Flávio da Rocha Leme da Silva 43.206.344-4
Patrícia Garbellini 18.309.719
Renata Bellinha Forcinetti Azevedo 33.940.584-3
Rodrigo Carvalho 30.579.429-2

CARGO: PROFESSOR ENSINO BÁSICO DE MA TEMÁTICA
NOME RG
Paula Renata de Morais Gomes Freitas 42.063.147-1

CARGO: PROFESSOR ENSINO SUPERIOR DE MATEMÁTICA
NOME RG
Angela Cristina Bonini dos Santos 32.934.659-3

CARGO: PROFESSOR ENSINO SUPERIOR DE PEDAGOGIA
NOME RG
Isabella Natal 33.037.669-X
Sebastião Severino Neto 12.186.334-7

LEGISLATIVO

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 10/11/2014, a saber:

A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolu-

ção, etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo

www.camaraavare.sp.gov.br através do link "proposituras".

Sugestões para aperfeiçoamento dos procedimentos podem ser

enviadas pelo e-mail: diretoria@camaraavare.sp.gov.br

" Projeto de Lei n º 178/2014

Autoria: Ver. Júlio César Theodoro

Assunto: Dispõe sobre a arte em grafite e muralismo no âmbito

do município da Estância Turística de Avaré.

" Projeto de Lei nº 179/2014

Autoria: Prefeito Municipal

Assunto: Altera a Tabela constante do Artigo 1º da Lei Municipal

nº 1.841, de 14 de outubro de 2.014 e dá outras providências

(crédito R$ 18.400,00)
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REQUERIMENTOS E INDICAÇÕES
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM

10 DE NOVEMBRO DE 2014

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

-Que seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo
pesar pelo falecimento de:
NORMA BRISOLLA FORTE
MARGARIDA MARIA ABREU GIL FERREIRA
FRANCISCO FIGUEIREDO DE SALES
LUCAS FERNANDES FOGAÇA
MARIA PERA AGUILAR
MARIA FIRMINO
ERCILIA AMARO BARBOSA
MARIA MURBAK LEMES
BENEDITO BATISTA
EXPEDITO DOS SANTOS FIGUEIRA

Bruna Maria Costa Silvestre - Presidente
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado  ao Excelentíssimo Senhor Paulo Dias
Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio do setor competente
informe a esta Casa de Leis, se existe uma previsão para a aquisição de
um Aparelho de RX para o Pronto Socorro Municipal ou se existe a possi-
bilidade em buscar recursos junto a Parlamentares do "PMDB" Estadual e
Federal para a aquisição do mesmo.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado  ao Excelentíssimo Senhor Paulo Dias Novaes
Filho, Prefeito Municipal, para que por meio do setor competente informe a
esta Casa de Leis, qual a medida administrativa tomada a respeito do
envolvimento da Srª Jackeline Brineks - Auxiliar de Enfermagem  funcioná-
ria do SAMU, em uma briga no estacionamento do Supermercado Jaú
Serve, onde a mesma encontrava-se uniformizada, informações dão conta
que ela ainda estava em horário de trabalho. Chegaram a esta Casa de Leis
denuncias sobre o acontecido informando que a outra parte envolvida no
episódio era esposa do condutor socorrista do SAMU, o qual há alguns
meses atrás, envolveu se em um acidente com um carro que estava á
disposição do SAMU na ocasião, na estrada rural que passa ao lado do
Horto Florestal juntamente com a funcionária citada, fato que gerou uma
abertura de Sindicância. Diante dos fatos, qual o motivo do arquivamento
da Sindicância do acidente de trânsito? Os funcionários estavam atendendo
algum chamado?  Qual a situação da funcionária atualmente?

Marcelo José Ortega - Vice-Presidente
-Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Senhor Paulo Dias Novaes
Filho para que estude e informe a esta Casa Legislativa sobre a possibilida-
de da criação de um sistema de cisterna na captação e retenção de águas
pluviais, em  escolas e creches do município, reutilizando a água captada
em vasos sanitários, jardins, hortas, para a lavagem de pátios, contribuindo
para a conscientização das crianças sobre a necessidade do uso correto da
água. JUSTIFICATIVA: Com a atual crise hídrica que o Estado de São Paulo
esta vivendo, com a falta de agua, com a baixa vasão nos reservatórios,
um sistema de captação e retenção de águas pluviais contribui na redução
do consumo e o reuso adequado da água potável tratada.
-A Diretora da Escola Técnica Estadual "Prof. Fausto Mazzola" ETEC
Avaré, senhora Denise Alves Ferreira da Silva, para que informe a esta
Casa Legislativa se existem estudos para introdução do curso  TÉCNICO
EM MEIO AMBIENTE na grade curricular desta instituição de ensino.
JUSTIFICATIVA: Nos últimos anos cada vez mais se intensifica em toda
a sociedade a preocupação com o meio ambiente e com a formação de
profissionais capacitados buscando uma relação harmoniosa e sustentá-
vel com o meio ambiente. Atuando na organização de programas de
educação ambiental, de conservação e preservação de recursos naturais,
de redução, reuso e reciclagem. Precisamos de novos Técnicos capacita-
dos para atuar nesse mercado bastante importante para a construção de
uma cidade sustentável.
-Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Senhor Paulo Dias Novaes
Filho para que informe a esta Casa Legislativa sobre a possibilidade de
ser formulado um projeto de lei para a criação de uma Guarda Municipal
Costeira, a fim  de disciplinar, fiscalizar e coibir possíveis abusos come-
tidos por turistas, especialmente os condutores de bugies, quadriciclos e
jet ski, manter a ordem e garantir a segurança dos frequentadores da
Represa em Avaré. JUSTIFICATIVA: Segundo reportagem do Jornal A
Comarca, edição 1.056, moradores denunciam o trânsito perigoso de
buggies e quadriciclos conduzidos por menores ou por pessoas sem habi-
litação, colocando em risco os frequentadores do Camping Municipal e do
Balneário Costa Azul. Por causa da estiagem abriram-se enormes faixas
de areia na beira da água que se tornaram pistas de vários tipos de
veículos que são utilizadas indevidamente para passagem desses veícu-
los.  Em anexo edição 1.056 do Jornal A Comarca.

Ernesto Ferreira de Albuquerque - 1º Secretário
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais,  que seja oficiado a Companhia de Luz e Força Santa Cruz para
que procedam com urgência a troca de lâmpadas queimadas dos postes
que se encontram em ruas defronte aos terrenos em construções e, princi-
palmente, em terrenos baldios pela cidade. Há, por exemplo, a Chácara da
Vó Pepina, precisamente nas ruas Josefa Amici esquina com a Avenida
Anápolis, Rosa Ferranti, José Amicci, Victor Ferranti, Genésio Ferrante,
Maestro Itagibá e Franchesca Napleone. Os moradores dessa localidade
vêm reclamando da situação já faz algum tempo. A escuridão é intensa no
local e causa insegurança nas pessoas que ali transitam rotineiramente
durante o período noturno, pois já houve casos de assaltos como também
está sendo ponto de venda de drogas. É justificável que realize este serviço

de troca das lâmpadas que deverá coibir a ação de pessoas estranhas na
localidade e será melhor para o trânsito de veículos.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais,  que sejam oficiados Votos de Parabenização ao IFSP -
Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de São Paulo pela
realização dos eventos ocorridos no Campus Avaré neste mês de novem-
bro. No dia 2, sábado, aconteceu "Um Dia no Campus", nos dias 6 e 7,
quinta e sexta-feira, o "I Congresso de Extensão e I Mostra de Arte e
Cultura IFSP" e na tarde do dia 8, a formatura dos alunos do PRONATEC.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais,  que sejam oficiados Votos de Parabenização ao Clube do
Choro, à Secretaria Municipal de Cultura e às Empresas Privadas parcei-
ras pela realização do 4º Festival de Choro de Avaré ocorrido neste último
final de semana, dias 6,7 e 8 de novembro no Largo do Mercado, no CAC
e na sede do Clube do Choro situado no Largo São Benedito nº 100. O
evento contou com as apresentações do grupo de Panorama do Choro
Paulistano Contemporâneo, Alexandre Ribeiro Quarteto e César Roversi.

Francisco Barreto de Monte Neto - 2º Secretário
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado a CPFL) Companhia Paulista de Força e Luz,
para que seja providenciada a reposição de lâmpadas na Praça do Milênio,
no bairro Vera Cruz. JUSTIFICATIVA:O referido pedido foi apresentado por
munícipes residentes naquela localidade, os quais informam que a falta de
iluminação causa insegurança aos moradores prejudicando a todos.

Antonio Leite de Oliveira
-Que seja oficiado à CPFL - Companhia de Luz e Força Santa Cruz, para
que providencie a reposição das lâmpadas queimadas na Rua Saul
Bertolacini. Justifica-se tal propositura, inúmeras reclamações de mora-
dores onde alegam que já foram feitas diversas reclamações diretamente
à CPFL e até o momento nenhuma providência foi tomada, e a falta de
iluminação os deixam vulneráveis a praticas criminosas.
-Que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Paulo Dias Novaes Filho,
Prefeito Municipal, conforme resposta ao requerimento nº 1392/2014 atra-
vés do oficio 963/2014, requeiro que tais melhorias a serem implantadas
a curto prazo no Distrito Barra Grande, sejam descritas e qual o prazo de
implantação das mesmas.
-Que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Paulo Dias Novaes Filho,
Prefeito Municipal, por meio do setor competente, nos responda da possi-
bilidade de providenciar em caráter de urgência, trocas dos postes de
iluminação do Campo do Municipal, visto que se encontram enferrujados.
Requeiro ainda, que providencie em caráter de urgência reparados na
iluminação do mesmo, uma vez, que a falta de iluminação, tem dificultado
a prática de eventos esportivos no período noturno.
-Que seja oficiado ao COMUTRAN - Conselho Municipal de Trânsito, para
que elaborem estudos visando implantar lombadas e placas de sinalização
nas ruas do novo Residencial Mário Emílio Banwart. Justifica-se tal
propositura, a pedido dos moradores do local que relatam que os veículos
sobem e descem em alta velocidade colocando em risco a seguranças
dos munícipes que ali residem.
-Que seja oficiado ao Exmo. Sr. Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito da
Estância Turística de Avaré, para que por meio do setor competente, nos
responda as seguintes indagações:
1) Com a mudança das 653 famílias para o novo Residencial Mário Emílio
Banwart, como esta sendo feito o transporte dos estudantes que ainda
estudam nas escolas do bairro de origem?
2) Para o próximo ano, quais atitudes serão tomadas para atender as
crianças com idade para creche, ensino fundamental e médio, visto que,
as escolas dos bairros arredores não comportam tamanhas demanda?

Benedito Braz Ferreira
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado  ao Exmo. Sr. PAULO DIAS NOVAES
FILHO DD. Prefeito da Estância Turística de Avaré, para que por meio do
setor competente estude a possibilidade de criar um programa para
arborização das praças públicas de Avaré. Justificativa: Muitas de nossas
praças são adequadamente conhecidas como ponto de encontro das
comunidades, no entanto, muitas pessoas reclamam da falta de árvore e
de sua sombra.

Carlos Alberto Estati
-Considerando que o município de Avaré não possui um Cavalo Mecânico
para o Transporte de Maquinas Pesadas; Considerando que a falta desse
Cavalo Mecânico, tem prejudicado em muito o serviço de manutenção e
conservação das nossas estradas rurais; REQUEIRO à Mesa, após ouvi-
da a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, seja oficiado ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, Paulo Dias
Novaes Filho, para que por meio de Departamento Competente informe a
esta Casa de Leis, se esse Poder Executivo tem projeto para conseguir
junto à Delegacia de Polícia Federal de Bauru, a concessão de forma
gratuita através de Auto de Depósito, um Cavalo Mecânico que possa
atender nossas necessidades no  transporte de maquinas, já que possu-
ímos a prancha para ser adaptada.
-Considerando a atribuição de fiscalização e zelo pelo uso dos recursos
públicos  que compete ao Poder Legislativo, bem como a importância da
mais ampla publicidade no exercício da administração pública por imposi-
ção moral e constitucional; REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e
dispensadas as formalidades regimentais,  seja oficiado  ao  Exmo. Sr.
Prefeito  Municipal  da Estância Turística de Avaré, Paulo Dias   Novaes
Filho,   para   que   por  meio  da  Secretaria  Municipal  de Cultura forneça
a esta Casa de Leis, informações acerca  dos  eventos realizados por
essa Secretaria  a partir de janeiro  de 2013, bem como fornecendo cópias
de documentação pertinente como  também os valores gastos com a
sonorização de cada evento.
-Que seja  oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística
de Avaré, Paulo Dias Novaes Filho, para que por meio de Secretaria

Municipal Competente informe a esta Casa de Leis, qual é a previsão de
realização de obras por esse Poder Executivo para o ano de 2015, com
recurso próprios  em nosso município.

Denilson Rocha Ziroldo
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja  oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal,
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, para que, por meio do setor competente,
nos informe qual a empresa responsável pela pavimentação asfáltica da
avenida Antonio Silvio Cunha Bueno, e nos encaminhe cópia do respecti-
vo termo contratual. Justifica-se tal propositura, pois a obra deveria ter
sido iniciada em 05/07/2012, com o prazo de 200 dias para ser concluída,
e ainda nem começaram os serviços. Fotos anexas.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja  oficiado a Secretaria Municipal de Obras, Habitação
e Serviços,  para que nos informe se existem estudos para  recuperar o
telhado da ampliação da  CEI Adalgisa de Almeida Ward, pois aparenta
possível perda do material lá existente. Fotos anexas.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja  oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal,
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, para que, por meio do setor competente,
nos informe:
1) Qual o valor da verba mensal destinada ao projeto Vila Dignidade?
2) De onde vem essa verba?
3) Qual a finalidade desta verba?
4) Existe algum veículo disponível para uso próprio?
5) Onde se instala, e atende as necessidades de quem necessita?
6) Quem doou o veículo?

Edson Flávio Theodoro da Silva
-Oficiado a Secretária Municipal da Saúde, reiterando o Requerimento de
numero 1359/2014 o qual solicitava a implantação de uma Ouvidoria
exclusivamente para acolher questões relacionadas ao setor da Saúde
Municipal. Justificativa: Este é um assunto que está desde fevereiro de
2013 por meio do Requerimento 0063/2014, na ocasião obtive a resposta
de que o município possui uma Ouvidoria, Entretanto de lá para cá muitas
tem sido as reclamações pertinentes à Saúde Municipal e a instalação de
uma OUVIDORIA DA SAÚDE torna-se imprescindível para o bom anda-
mento do setor, ressaltando que esse futuro órgão precisa ser formado
por pessoas técnicas que não estejam diretamente ligadas à municipalidade,
com poderes, inclusive, para instalação de sindicâncias se for o caso. Em
outras localidades a OUVIDORIA DA SAÚDE tem contribuído para ameni-
zar situações que podem demandar muito tempo, pondo em risco até
mesmo vidas de pacientes.
MODELO DE FUNCIONAMENTO:
o A Ouvidoria Central da Saúde tem como meta principal das atividades
em saúde a humanização nas relações, resgatando e fortalecendo o
comportamento ético além de contribuir para mudanças culturais na área.
o A Ouvidoria Central da Saúde recebe as manifestações dos cidadãos
em forma de solicitação, reclamação, denúncia, sugestão e elogios refe-
rentes aos serviços prestados e os encaminha aos órgãos competentes.
o Fornece informações gerais sobre o funcionamento do SUS.
o Media situações de emergências em saúde, atenuando conflitos.
o Colabora na melhoria dos serviços ofertados pelo SUS.
-Oficiado a Empresa de Saneamento Básico (SABESP), que através do
setor competente providencie com urgência os reparos necessários em
torno da caixa de esgoto da Avenida Lineu Prestes confluência com a
Avenida João Vitor de Maria.
Justificativa: pavimento em torno da caixa cedeu com isso os motoristas
tem que desviar e acaba invadindo a mão contrária da pista de rolamento,
podendo com isso ocorrer colisão entre os carros.
-Oficiado ao Excelentíssimo Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito
Municipal reiterando o Requerimento de numero 1427/2013 indagando
sobre a conservação do Relógio de Sol, uma das obras artística da
Estância Turística de Avaré, devido a resposta obtida de que o relógio foi
vitima de vandalismo e que é pouco valorizado por parte da população,
tenho que descordar pois a valorização teria que partir do setor responsá-
vel, em manter e direcionar funcionário para a manutenção e conservação
do mesmo, evitando assim que o monumento tivesse um característica
de abandono e vindo assim  ser alvo de vândalos.

Eduardo David Cortez
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais,  que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Munici-
pal Paulo Dias Novaes Filho, para que informe a esta Casa de Leis no
sentido de responder aos seguintes quesitos: Por que não há  medidas
preventivas em relação as inundações e alagamentos em nossa cidade
principalmente nas ruas Maranhão, Alagoas, Roldão Euphrasio Leal e
Antonieta Paulucci? Por que não se tomam providências imediatas nesse
sentido? Quando haverá à resolução desse referido problema? Requer
ainda, por meio do setor competente, que tome providências urgentes em
relação a isso. Justificativa: Tal propositura visa resguardar à população,
principalmente em áreas consideradas como críticas em nosso município.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais,  que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Munici-
pal Paulo Dias Novaes Filho, para que informe a esta Casa de Leis no
sentido de responder aos seguintes quesitos: Quando serão  retomadas
às obras da Alameda Angelo Contrucci, no Bairro Royal Park? Quando
haverá futuras instalações da tubulação metálica e da linha da rede
elétrica no local? Requer ainda, por meio do setor competente, que tome
providências urgentes em relação à situação acima mencionada, confor-
me proposituras já solicitadas como requerimento 1986/2013 e à resposta
do ofício 1239/2014. Justificativa: Em 2013 no período de intensas chu-
vas, fomos surpreendidos por chuvas torrenciais na Zona Rural que
provocou uma grande erosão na estrada vicinal AVR 030 provocando a
interrupção do tráfego naquela importante via, prejudicando o escoamento

Continua na página 11
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CULTURA

Criado pela Secretaria
Municipal da Cultura para
estimular a produção literá-
ria de autores de Avaré, o
projeto "Publique Seu Livro"
motivou investimentos da
Prefeitura na edição do livro
"Memórias de uma Infância",
de autoria do escritor Maurí-
cio de Barros. A obra, indica-
da pelos integrantes do Cen-
tro Literário Anita Ferreira De
Maria, mereceu aval do Con-
selho Municipal de Cultura.

Projeto "Publique Seu Livro"
edita obra de Maurício de Barros
"Memórias de uma Infância" foi
apresentado no encerramento do Fesla

Apresentado ao público
durante o encerramento do
Festival Literário de Avaré
(Fesla) na noite de 24 de ou-
tubro, "Memórias de uma In-
fância" é um livro para crian-
ças de 6 a 12 anos, para edu-
cadores e "para quem apre-
cia poesia, pois nele estão
relatadas aventuras vividas
pelo personagem Calça Ma-
neira entre os anos 1950 e
1960", explica o autor.

Com ilustrações de Flávio

de Oliveira, o livro traz um
glossário com típicas expres-
sões nordestinas. Segundo a
professora Regina Célia Gon-
çalves Theodoro da Silva,
que assina a apresentação da
primeira edição patrocinada
com recursos municipais, os
leitores vão provar em suas
páginas "sabores de muitos
versos temperados com boas
reminiscências. Nelas, de
maneira salpicada, Maurício
de Barros celebra a sua me-

Acontece no próximo
sábado, às 18h, o lançamen-
to do documentário "Os Se-
resteiros do Rio São Fran-
cisco". Com entrada franca,
o filme será exibido no Clu-
be Avareense de Cinema
(CAC), na Rua Rio de Janei-
ro, 1763.

Produzido por Maída
Novaes - jornalista e seres-
teira do grupo Trovadores
Urbanos - e pela historiado-
ra Patrícia Pacini, o docu-
mentário tem imagens cap-
tadas na região do médio
São Francisco, em Minas
Gerais. Com duração de 1
hora e 15 minutos, o filme

CINEMA

Documentário 'Seresteiros do Rio
São Francisco' será lançado no CAC
Filme retrata a sonoridade dos seresteiros que vivem às mar-
gens do rio mais poético do Brasil

retrata uma expedição com-
posta por 12 pessoas que vi-
sitaram quatro cidades bar-
ranqueiras do norte de Mi-
nas, Pirapora, São Francisco,

São Romão e Januário, re-
tratando a cultura e, prin-
cipalmente, a sonoridade
dos seresteiros dessa re-
gião.

ninice e resgata sensações
típicas do folclore pernambu-
cano e da cultura sertaneja,
de onde ele migrou para nos-
sa alegria".

Criado neste ano pela
Prefeitura, a proposta visa
unir o autor e o leitor. "Espe-
ramos que nos anos seguin-

tes a iniciativa prossiga para
que outros bons escritores
nos ofereçam livros para ga-
rantir boas leituras", desta-
cam os organizadores do
"Publique Seu Livro".

Outras informações sobre
o projeto o contato pode ser
feito pelo telefone 3732.5057.

AGRICULTURA

Poupatempo Rural
atenderá no  Largo do

Mercado
Unidade Móvel atenderá agricultores

entre os dias 17 e 21 de novembro
A Unidade Móvel do Poupatempo do Produ-

tor Rural estará na Estância Turística de Avaré a
partir da próxima segunda-feira, 17, com sua
unidade móvel estacionada na Praça da Indepen-
dência, o Largo do Mercado, das 10h às 16h. Até
sexta-feira, 21, os agricultores do município vão
contar com informação e prestação de serviços
da Secretaria de Estado da Agricultura e Abaste-
cimento.

Autor Maurício de Barros e a bibliotecária Josana Carlos
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A Estância Turística de
Avaré recebe na terça-fei-
ra, 18 de novembro, a 5ª
Caravana da Inclusão, Aces-
sibilidade e Cidadania. A
iniciativa é fruto de parce-
ria entre a Secretaria de

PATRIMÔNIO

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré pro-
moverá em breve o leilão de cerca de 70 veículos de
sua frota, os quais estão fora de serviço. Levanta-
mento aponta que, de um total de 246 veículos, in-
cluindo caminhões basculantes, retroescavadeira,
caminhões, tratores, motocicletas e automóveis,
cerca de 35% estão inativos.

Já na frota destinada à educação, que possui 91
veículos, 30 foram considerados "condenados" e irão
à leilão. A recuperação emergencial dos veículos
inativos está estimada entre R$ 150 mil e R$ 180 mil,
custo a ser coberto pelo valor arrecadado no próxi-
mo pregão, cuja expectativa é obter R$ 300 mil em
vendas. Além disso, o valor restante - cerca de R$
150 mil - será aplicado na compra de novos veículos
para a Prefeitura.

REORGANIZAÇÃO - Marcelo Andrade, encarre-
gado da Frota Municipal, coordenou a reorganiza-
ção do estacionamento da Garagem Municipal. Foi
feita a remoção de veículos inativos dos barracões
para dar lugar aos veículos que estão em uso e antes
ficavam descobertos.

Desde então os veículos deteriorados ocupam
outro espaço, enquanto que nos barracões há di-
visões para abrigar carros escolares, ambulâncias
e veículos encaminhados para conserto ou manu-
tenção.

Prefeitura prepara leilão
para renovar a frota municipal

Veículos que irão para leilão foram separados no pátio

Barracão

exclusivo para

ambulâncias

INCLUSÃO SOCIAL

Avaré recebe 5ª Caravana da Inclusão,
Acessibilidade e Cidadania

Seminário acontece no dia 18. Inscrições pelo telefone 3732-8844

Estado dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência e União
dos Vereadores do Estado de
São Paulo (Uvesp). O evento
terá lugar no Centro Pastoral
Monsenhor Celso (Salão To-
novo), a partir das 8h30.

Com o tema Acessibilida-
de e Cidadania será apresen-
tado na oportunidade o Mo-
delo de Plano Municipal de
Acessibilidade para estimu-
lar os municípios paulistas a
planejarem ações em favor

da acessibilidade universal.
Os interessados podem se
inscrever pelo e-mail
smdpd@avaré.sp.gov.br,
pelo telefone 3732-8844 ou
no dia do evento com 30 mi-
nutos de antecedência.

A meta da Caravana é "tra-
zer para o centro do debate
questões como acessibilidade
e inclusão mostrando as boas
práticas e a necessidade de
construirmos uma sociedade
verdadeiramente inclusiva".
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

Usuárias aprovam atendimento
do CRAS III do Jardim Vera Cruz

Recém inaugurado no Jar-
dim Vera Cruz pela Prefeitu-
ra sob a supervisão da Secre-
taria de Assistência e Desen-
volvimento Social, o Centro
de Referência de Assistência
Social (CRAS III) tem agrada-
do a população do bairro com
ações comunitárias.

O local, instalado na Rua
Manoel dos Santos Callado,
311, oferece o Plano de Aco-
lhimento Familiar (Paf), ofi-
cinas socioeducativas, oPlano
de Acolhimento Familiar
(Paf), visitas domiciliares,
Programas de Transferência
de Renda (Bolsa Família, Be-
nefício de Prestação Continu-
ada, Ação Jovem e Renda Ci-
dadã), Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de Vín-
culo (Idoso), encaminhamen-
to para benefícios eventuais
e Preenchimento do Cadatro
Único.

Para participar, os interessa-
dos devem comparecer ao
CRAS para se inscrever. A nova
unidade funciona de segunda a
sexta-feira, das 8h às 18h. O te-
lefone do centro é 3732-2603.

Integram a equipe do CRAS

Usuárias satisfeitas

"Participo sempre das
reuniões mensais sobre
saúde, alimentação, família.
Essas reuniões nos ajudam
bastante. O atendimento é
nota 10", diz Neide
Francisco.

Para Elenice Galvão, os
programas a ajudam e o atendi-
mento a agrada. "Estou aqui há

3 anos e participo do Renda
Cidadã. Faço  tratamento contra

depressão com os grupos de
convivência e de fortalecimento
de vínculo. As funcionárias são

atenciosas e são uma família
para mim", realça.

III a coordenadora Fernanda Vi-
otto Bernardo, a assistente so-
cial Márcia Pinheiro, a psicólo-
ga Renata Cristiane Roman, o
auxiliar administrativo Márcio
Danilo dos Santos, a oficial de
limpeza Mayara Vicente e as es-
tagiárias de serviço social Mari-
sa e Aline.  Para ampliar os ser-
viços sociais na cidade, a pre-
feitura vai inaugurar o quarto
CRAS, no Jardim Presidenci-
al. Confira ao lado o depoi-
mento de algumas usuárias
do serviço.

Usuárias sendo atendidas pela assistente social

Márcia Pinheiro

No ano do centenário
de nascimento do laurea-
do escritor avareense José
Herculano Pires, a Biblio-
teca Municipal Professor
Francisco Rodrigues dos
Santos teve o seu acervo
enriquecido com a doação
de 29 títulos do consagra-

Biblioteca é contemplada

do autor espírita.
Os livros foram oferta-

dos pela Fundação Maria
Virgínia e J. Herculano Pi-
res durante a III Semana
Avareense do Livro, no fi-
nal de outubro, quando a
neta do escritor, Tatiana
Pires,  esteve na c idade

para formalizar
a entrega da
doação.

"É uma série
de obras importantíssimas,
entre romances, obras de fi-
losofia, de parapsicologia e
da doutrina kardecista. Ain-
da não dispúnhamos desses

com acervo de Herculano Pires

CULTURA

títulos e, em nome dos nos-
sos associados, agradece-
mos pelos presentes", en-
fatizou a bibliotecária Josa-
na Souza Carlos.
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GESIEL JÚNIOR

Vias de interligação

AVARÉ, 13 DE NOVEMBRO DE 2014SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 69410

DISK SAÚDE
ATENDIMENTO DE

SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 17H

3711.2410

Uma das principais artérias de conexão
com a Zona Sul, a Rua Jango Pires se estende
entre a Avenida Anápolis e a Rua Raul Pimen-
tel numa extensão de cerca de 400 metros. Por
ela existe uma passagem de nível sobre os tri-
lhos da linha férrea. Sua denominação home-
nageia o memorialista João Baptista de Almei-

da Pires (1892-1964), autor de "Um pouco da história do Avaré, outr'ora Rio Novo",
primeiro livro sobre as origens da cidade publicado em 1952.

Situada na marginal da linha férrea, entre
as Avenidas João Vitor De Maria e Pinheiro
Machado, a Rua Lineu Prestes interliga, numa
extensão de 1.300 metros, a Vila Martins ao
Jardim São Paulo. A via leva o nome do políti-
co avareense Lineu Prestes (1896-1958), lau-
reado em farmácia e em direito, cuja trajetó-

ria inclui o exercício de importantes cargos como os de secretário de Estado da Fazen-
da, reitor da Universidade de São Paulo, prefeito da Capital e senador da República.

Uma das principais vias do anel viário
urbano, a Avenida João Vitor De Maria inter-
liga, em seus 800 metros de extensão, o bair-
ro Água Branca e as Vilas Martins I, II e II,
estando situada entre as Ruas Lineu Prestes
e Bandeirantes. Seu nome honra a memória
do político e fazendeiro que governou Avaré

em 1923, quando conseguiu saldar a imensa dívida do município, atrasada havia
doze anos, o que o tornou merecedor da gratidão do povo avareense.

Projetada e pavimentada na terceira ges-
tão do prefeito Fernando Cruz Pimentel, a Ave-
nida Joselyr de Moura Bastos tem cerca de
400 metros de pista duplicada e fica entre a
Rua Maria Antonia de Souza, no Jardim São
Paulo, e a Rodovia SP-255, oferecendo acesso
ao Jardim Paineiras. O nome da importante

via homenageia o médico Joselyr de Moura Bastos (1909-1982), criador do serviço
radiológico da Santa Casa de Misericórdia, onde atendeu por mais de 30 anos.
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de grãos e a locomoção dos veículos dos cidadãos que necessitavam
transitar por ela. Diante dessa situação houve socorro da única alternativa
disponível que foi utilização dessa tubulação metálica que aguardava
colocação na Alameda Ângelo Contrucci e somente assim foi possível a
reconstrução da estrada restaurando o tráfego no local. Assim sendo,
considerando que a passagem de água pluvial onde seria instalado aquele
tubo serve para escoamento de toda a àgua que é drenada do outro lado
da SP 255 notadamente no local onde temos uma enorme erosão ( Aveni-
da Gilberto Filgueiras), pretendemos esse resolver esse problema
concomitante  com a solução daquela erosão.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais,  que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Munici-
pal Paulo Dias Novaes Filho, e à Sabesp para que informem a esta Casa
de Leis no sentido de responder ao seguinte questionamento: Por que
ainda não existem mecanismos no sentido de acabar o mal cheiro exala-
do, pela lagoa de tratamento? Requer ainda, por meio do setor competen-
te, que tome providências urgentes em relação à situação acima mencio-
nada. Justificativa: O Mau cheio incomoda à comunidade, a qual reside
próxima  do local da lagoa de tratamento.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais,  que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Munici-
pal Paulo Dias Novaes Filho, para que informe a esta Casa de Leis no
sentido de responder aos seguintes quesitos: Por que à Prefeitura Munici-
pal, ainda não construiu um novo prédio, com  instalações mais adequa-
das, como espaço físico, guarita e  pista de tiros,    para a grandiosa  e
respeitável  instituição do Ministério da Defesa o  Tiro de Guerra? Por que
o Poder Executivo Municipal, ainda não concretizou esse projeto? Quando
haverá a realização desse pleito? nRequer ainda, por meio do setor com-
petente, que tome providências urgentes em relação à situação acima
pleiteada. Justificativa: Tal propositura visa melhorar o fluxo de trânsito
automotivo ao entorno do Posto de Saúde da Rua Acre e também uma
futura ampliação da rede pública de saúde.

Júlio César Theodoro
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado  ao Prefeito da Estância Turística de Avaré,
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, e o Setor Competente, para que seja
enviado a essa casa de Leis, o planejamento para o Bairro Jurumirim e
Biquinha, pós desapropriação e retomada da área. JUSTIFICATIVA - Suge-
rimos a construção do Centro Comunitário na Rua Manduri, um pedido
antigo dos moradores do local.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado  ao Prefeito da Estância Turística de Avaré,
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, e o Setor Competente, para que seja
providenciado um plano de descentralização, principalmente para atender
uma demanda no fluxo de carros no centro da cidade, afim de evitar
congestionamento e transito carregado impedindo o fluxo normal dos
carros. JUSTIFICATIVA - Poderíamos desenvolver uma campanha para
incentivar o us de transportes alternativos no centro da cidade
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado  a ACIA - Associação Comercial, Industrial
e Agropecuária de Avaré, em nome de seu presidente o Senhor Cássio
Jamil Ferreira, VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES , por seus
81 anos de existência, comemorado dia 29 de outubro de 2014. JUSTIFI-
CATIVA - A ACIA se consolida no mercado, sendo uma das mais antigas
e atuantes da região. Sua missão se destaca por suas iniciativas junto aos
empresários, procurando sempre o desenvolvimento econômico. Requei-
ro mais que, assim que deliberado em plenário seja cientificado no seguin-
te endereço: Rua Rio de Janeiro, 1622 - Centro de Avaré.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado  ao Sincomerciários - Sindicado dos Empre-
gados do Comércio de Avaré em nome de seu presidente o senhor Flávio
Zandoná, VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES, pela campanha
do DIA DO COMÉRCIO que distribui prêmios aos empregados do comér-
cio. Requeiro mais que, assim que deliberado em plenário seja cientificado
no seguinte endereço: Rua Rio de Janeiro, 1965 - Centro de Avaré.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado  ao Supermercado Saladão em nome da sua
agremiação esportiva à equipe de futsal, VOTOS DE APLAUSOS E
PARABENIZAÇÕES, pela consagração de CAMPEÃO na Copa Futsal do
Comércio e Serviços de Avaré 2014. JUSTIFICATIVA - É sabido que
apoiamos as iniciativas esportivas no município onde há integração do
esporte e cidadania, acreditando que o futebol é um agente de transforma-
ção social. Requeiro mais que, assim que deliberado em plenário seja
cientificado no seguinte endereço: Rua Santos Dumont, 2047 - Brabância
- Avaré - SP, 18703-000.

Roberto Araujo
-Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor APARECIDO PINTO
-Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora OLIVIA MARQUINI BALDASSARI
-Seja oficiado ao Prefeito Municipal, Senhor Paulo Dias Novaes Filho e a
Ilustríssima Secretária Municipal da Educação, Senhora Lucia Helena
Léllis Dias, a fim de que informem a esta Casa de Leis, no prazo regimen-
tal de 15 dias, os questionamentos dos pais e responsáveis pelas crian-
ças atendidas no Centro de Educação Infantil "Dona Bidunga", conforme
segue abaixo:
1.-) Qual a diferença entre creche (antigamente assim denominada) e CEI
- Centro de Educação Infantil ?
2.-) Qual a quantidade de funcionários designados para trabalhar na CEI
"Dona Bidunga" e se esta quantidade está de acordo com o que rege a
nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ?
3.-) Encaminhar os nomes e os cargos dos servidores designados para
trabalhar na CEI "Dona Bidunga", acompanhado do respectivo ato de
designação, a fim de comprovar a veracidade da resposta.
4.-) Por que não há professores e sim auxiliares de educação infantil na

CEI "Dona Bidunga"?
5.-) Por que os auxiliares de educação infantil exercem outras funções,
tais como faxineiro e professor na CEI "Dona Bidunga"?
6.-) Por que não tem funcionários para substituir os servidores da CEI
"Dona Bidunga" quando os mesmos faltam, estão de férias ou licença
saúde ?  Cadê o planejamento ?
7.-) Como são feitas as divisões das crianças por sala na CEI "Dona
Bidunga"?
8.-) Quem é o responsável por cada sala na CEI "Dona Bidunga"?
9.-) Cada sala dispõe de um professor e de um auxiliar de educação
infantil na CEI "Dona Bidunga"?
10.-) Quais os nomes de cada professor e de cada auxiliar de educação
infantil por sala na CEI "Dona Bidunga"?
11.-) Por que a CEI "Dona Bidunga" não dispõe de "parque" destinado para
as crianças de berçário II e maternal II, fazendo com que essas crianças
se adaptem em brinquedos instalados na própria sala, obrigando-as a
conviver somente naquele espaço, privando-as de interagirem com a
natureza ?
12.-) Por que na CEI "Dona Bidunga" faltam produtos de higiene, como luvas e
lenços umedecidos que são utilizados na higienização das crianças ?
13.-) Por que a CEI "Dona Bidunga" não possui um Diretor e/ou uma
Diretora para zelar, cuidar e principalmente fazer valer a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional ?
14.-) Por que a Coordenadora da CEI "Dona Bidunga" sempre se exalta
(elevando o tom de voz), maltratando e faltando com educação para com
os pais e responsáveis quando os mesmos buscam pelos direitos de suas
crianças ali assistidas ?
15.-) Por que a Secretária da Educação, Senhora Lucia Helena Léllis Dias,
ao ser questionada via fone, por uma Mãe, cuja sua criança está assistida
na CEI "Dona Bidunga", disse para essa Mãe que esses problemas (já
relatados nos itens anteriores) não eram para ser repassados pelos funci-
onários aos pais e responsáveis das crianças, limitando-se apenas a dizer
que iria verificar o que estava acontecendo ?
16.-) Depois de tantos anos a frente da pasta da educação, a Senhora
Secretária ainda não estava sabendo dos problemas apontados pelos pais
e responsáveis das crianças assistidas na CEI "Dona Bidunga" quando
disse que ainda iria verificar o que estava acontecendo ?
17.-) Se sabia, por que ainda não tomou providências ?
JUSTIFICATIVA:- Conforme cópia da carta emanada do próprio punho de
uma Mãe que retratou o que as outras Mães estão vivenciando com
relação ao tratamento oferecido às suas crianças junto a CEI - Centro de
Educação Infantil "Dona Bidunga". Cumpre consignar que estamos falan-
do da Secretaria Municipal de Educação, que possui a maior destinação de
recursos financeiros, ou seja, é algo inaceitável e que precisa ser repara-
do urgentemente.
-Seja oficiado ao Prefeito Municipal, Senhor Paulo Dias Novaes Filho,
para que informe a esta Casa de Leis que providências foram adotadas
com relação a Indicação nº 1218/2014 (cópia em anexo), de 30/06/2014,
que dispõe sobre as melhorias das ruas no bairro: "Jardim Califórnia",
tendo em vista que referido bairro ("Jardim Califórnia") continua abando-
nado pela atual administração, conforme fotos do citado local, que se-
guem em anexo.
-Seja consignado em Ata de nossos trabalhos "VOTOS DE APLAUSOS E
PARABENIZAÇÕES" ao Advogado e empresário Roberto de Barros
Pimentel, pela conquista de sua empresa "Projéteis Buffalo", que através
do atleta Mauro Thompson sagrou-se vice-campeão mundial de tiro prático
utilizando os projéteis fabricados aqui em Avaré, demonstrando a qualida-
de e eficácia dos projéteis Buffalo, que possui tecnologia avançada e
concorre em pé de igualdade com grandes referencias internacionais.
Importante destacar, que os projéteis Buffalo, através do atleta Mauro
Thompson vem levando o nome de nossa querida Avaré para o mundo
inteiro, pois as competições agregam atletas de diversos países e isso é
motivo de orgulho para a população avareense, que através do Parlamen-
to avareense congratula-se com a empresa "Projéteis Buffalo".

Rosângela Paulucci P . Pereira
-Oficiada à CPFL (Companhia Luz e Força Santa Cruz), para que providencie
em caráter de urgência a substituição das lâmpadas danificadas em toda a
extensão da Rua Santa Verônica - Jardim Vera Cruz. Justifica-se o requeri-
mento, devido a reivindicações dos moradores daquelas imediações, pois o
local se encontra completamente escuro no período noturno, comprometendo
a segurança dos moradores e usuários que se utilizem das via.
-Oficiada a empresa concessionária de transporte público em nosso mu-
nicípio, para que esclareça quais os critérios que viabilizam a possibilidade
do acompanhante de deficientes obterem passes livres para circulação
nos veículos. Por igual, pede que se esclareça se os veículos adaptados
para cadeirantes possuem cinto de segurança especial.
-Oficiado ao Exmo. Sr. Paulo Dias Novaes Filho, DD. Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que esclareça se ocorrerá em nosso
município campanha de conscientização e promoção de ações voltadas
em comemoração ao chamado "Novembro Azul", movimento que é volta-
do para a saúde do homem, especialmente para a prevenção e o diagnós-
tico precoce do câncer de próstata.
-Oficiado ao Exmo. Sr. Paulo Dias Novaes Filho, DD. Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que esclareça sobre a possibilidade de
realização de convênios para beneficiar servidores municipais. Alguns
municípios, têm buscado parcerias com a iniciativa privada, no sentido de
valorização do servidor público, extensivo aos seus dependentes, contribu-
indo para a melhora da qualidade de vida dos mesmos. O documento que
acompanha este requerimento retrata tal prática sendo realizada na cidade
de Anápolis e solicitamos seja implementada para nossos funcionários.

INDICAÇÕES
Bruna Maria Costa Silvestre - Presidente

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Pau-
lo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio da Secretaria da
Saúde, promova a Campanha "NOVEMBRO AZUL" em nosso município.

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio do Setor
Competente, realize uma CAMPANHA para a conscientização da popula-
ção a respeito dos cuidados para evitar a proliferação do mosquito da
DENGUE.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio do Setor
Competente, notifique os proprietários de terrenos localizados na Rua
Alemanha  e Avenida Gilberto Filgueiras, para que os mesmos providen-
ciem a construção de calçadas defronte seus imóveis.

Marcelo José Ortega - Vice-Presidente
-Para que através do setor competente providencie a colocação de ban-
cos de espera na Unidade Básica de Saúde - UBS, Drª Maria da Glória
Ramires, do bairro Vera Cruz. Segundo relatos de pacientes os bancos
existentes não são suficientes para suprir a demanda. Sugestão da se-
nhora Irma M. Alliano.
-Para que através do setor competente providencie a manutenção em
toda a extensão da estrada rural Vera Cruz atendendo reivindicação feita
pelo produtor rural senhor Pedro Paixão.
-Para que através do setor competente  realize um mutirão de limpeza em
toda a orla da Represa Jurumirim, principalmente no Camping Municipal.
Justifica-se tal propositura por queixa de banhistas que se deparam com
lixo na extensão da orla. Sugestão da senhora Fatima Pereira.

Ernesto Ferreira de Albuquerque - 1º Secretário
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do setor competen-
te, para que tome providências com relação ao Lago Berta Bannwart, no
Bairro Brabância. Justifica-se tal pedido, pois foi constatada neste último
final de semana por este Vereador uma grande quantidade de vegetação
no local destinado a captação de água, sendo necessário tomar medidas
para resolver esse problema.
Fotos anexas.

Francisco Barreto de Monte Neto - 2º Secretário
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal,  para verificar  por meio da
secretaria competente a possibilidade de efetuar a troca das luminárias (
braços), existentes na Rua Wellington de Paula Assis. JUSTIFICATIVA: O
presente pedido foi apresentado por munícipes residentes naquela locali-
dade, uma vez que a luminária existente é insuficiente e a iluminação é de
péssima qualidade.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Paulo
Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para providenciar por meio da secre-
taria competente, a limpeza da área verde existente próximo ao nº 448, da
Rua Wellington de Paula Assis, na Vila Operária, bem como como notificar o
proprietário dos terrenos situados em frente ao mesmo endereço, para que
efetue a roçada e limpeza nos mesmos. JUSTIFICATIVA: O presente pedido
foi apresentado por munícipes residentes naquela localidade, e se sentem
prejudicados pela presença de insetos e animais peçonhentos.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que seja providenciado
por meio da  secretaria competente, limpeza nas "bocas de lobo", existen-
tes na Av. Major Rangel, próximo ao Centrinho e Clube da Ferroviária.
JUSTIFICATIVA: O presente pedido foi apresentado por munícipes que
residem naquela localidade, ou por ali transitam,  e encontram dificuldades
pelo alagamento que ocorre naquele local por ocasião das chuvas,  pela
obstrução das referidos bocas de lobo.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal,  para que seja providenciado
por meio da  secretaria competente, reparos no calçamento (tipo mosaico
português), da  Praça Goeth,  em frente a Paróquia S. José, no Jardim
Vera Cruz. JUSTIFICATIVA: O presente pedido foi apresentado por
munícipes daquela comunidade, preocupados com os buracos que estão
se formando pela soltura das pedras, os quais além de prejudicar a
estética do calçamento, oferecem riscos às pessoas que por ali cami-
nham, principalmente aos idosos.

Antonio Leite de Oliveira
-Reiterando a indicação nº 0017/2013, solicitando que seja providenciado
em caráter de urgências placas de sinalização de velocidade máxima permi-
tida e instalação de redutor de velocidade na Estrada para Ponte Alta.
-Por meio do setor competente, providencie limpeza em toda a extensão
da estrada Três Coqueiros. Justifica-se tal propositura, as inúmeras recla-
mações de moradores que relatam o fato do lixo espalhado em toda a
extensão da estrada.

Benedito Braz Ferreira
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio do setor
competente verifique a possibilidade de realizar manutenção e conserto
na estrada rural que leva até o assentamento do bairro Santa Adelaide.

Denilson Rocha Ziroldo
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que, por meio do setor
competente, providencie em caráter de urgência, a cobertura do ponto de
ônibus localizado em frente a Secretaria da Saúde. Justifica-se tal
propositura, a pedido de pacientes que viajam para a UNESP, que muitas
vezes precisam enfrentar o sol e chuva pela falta de um abrigo adequado.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que, por meio do setor
competente, providencie em caráter de urgência, a implantação de placa
de "Proibido jogar lixo, sujeito a multa", na estrada Três Coqueiros, em
frente a entrada da chácara Sol Nascente. Justifica-se tal propositura,
pois muitas pessoas estão depositando lixo neste local.
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-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que, por meio do setor
competente, providencie em caráter de urgência, o nivelamento das lajotas
do leito carroçável da rua Mato Grosso,  próximo ao lago ornamental
Manoel Rodrigues, pois devido as fortes chuvas está formando erosão, e
realize a remoção do mato localizado no passeio público.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal,  reiterando a Indicação
n°1207/2014, para que, por meio do setor competente, providencie a
remoção  do lixo e entulhos localizados na área verde situada na rua José
Bruno, no Bairro do Camargo. Justificativa: Moradores circunvizinhos
reclamam da proliferação de insetos e animais peçonhentos, colocando
em risco a saúde pública.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Paulo
Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que, por meio do setor competen-
te, providencie em caráter de urgência, a remoção do entulho localizado na
rua São Matheus, no bairro Três Marias. Justifica-se tal propositura, a pedido
de moradores que alegam que o entulho acumulado está ocasionando a
proliferação de insetos e animais peçonhentos. Fotos anexas.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, reiterando a Indicação n°1208,
para que, por meio do setor competente, providencie o devido reparo na
calçada de mosaico português localizada na rotatória da praça Jornalista
Armando Padredi, no bairro Jardim Europa II.

Edson Flávio Theodoro da Silva
-Que por meio do setor competente, providencie estudos em caráter de
urgência sobre os devidos reparos no calçamento da Avenida Paulo Ara-
újo Novaes, que se localiza no trecho da Travessa Ademar de Barros.
Justificativa: Este calçamento é necessária os reparos pois apesar de
haver acesso para cadeirante de nada tem valia pois o calçamento é
impossível de ser usado por um cadeirante, e por se tratar de uma
avenida é muito perigoso o mesmo ter que trafegar pela referida via.
-Que por meio do setor competente, providencie estudos no sentido de
implantar redutor de velocidade nas proximidades do Supermercado São
Pedro, na Rua Felix Fagundes, onde veículos sob a direção de motoristas
imprudentes têm trafegado em alta velocidade pondo em risco pedestres,
e podendo ocasionar acidentes.
-Que por meio do setor competente, providencie reparos com urgência na
pista de rolamento da Rua Avelino Fernandes, localizada no bairro Santa
Elizabeth, principalmente na quadra compreendida entre as ruas Prudente
de Moraes e Fernando Tamassia, pois é grande o numero de buracos e
crateras que põem em risco o trânsito de veículos e dos ônibus circulares
que necessitam passar por essa via diariamente.

Eduardo David Cortez
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do setor competen-
te, que providencie em caráter de urgência a limpeza de toda a extensão
da linha férrea nas proximidades da Rua Lineu Prestes, Francisco Gurgel
Pismel,  Avenidas Paulo Ward e principalmente João Vitor de Maria,
localizada desde o seu início até a parte final. Justificativa : Tal propositura
visa atender às reclamações da comunidade, pois há presença de animais
peçonhentos e transmissores de doenças.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio do setor
competente, as creches funcionem diariamente até às 18:15hm e tam-
bém para que não haja período de férias. Justificativa : Tal propositura
visa atender uma solicitação dos pais, pois estes na sua grande maioria
trabalham até às  18: 00hm. Em período de férias, consideram uma
situação bastante temerária ter que deixar os filhos acompanhados de
pessoas desconhecidas. Pois a violência contra ao menor em nosso país,
registra números de estátiscas  alarmantes,  principalmente em relação a
abusos sexuais.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio do setor
competente, seja colocado o remume integralmente em prática na rede
pública de saúde. Justificativa : A medida visa melhora no atendimento a
população, no sentido da prevenção da ausência de medicamentos .
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por meio do setor
competente, que seja colocado um placar com senha eletrônica no Posto
de saúde da rua Acre. Justificativa: A medida visa a facilitação dos
atendimentos médicos  aos pacientes que por ali passam.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do setor competen-
te,  para que seja atribuído um nome de rua ou logradouro público ao
saudoso Francisco Figueiredo Salles. Justificativa: O Homenageado era
pertencente à tradicional família Figueiredo, além de ter sido bastante
bondosa, querida e  amiga.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do setor competen-
te, para que haja disponibilização  de um ônibus, no sentido de transportar
as crianças, pertencentes ao projeto semente do futuro. Justificativa : A
medida visa facilitar a frequência destas em tal projeto. Pois muitas delas
residem em locais bastante longínquos, o qual dificulta  de maneira signi-
ficativa, o acesso até o recinto da Emapa.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do setor competen-
te, para haja elevação do nível dos auxiliares de farmácia e agentes
vetores de 7 para 10. Justificativa: As exigências do cargo destes funci-
onários, não são condizentes em relação a função, ocupada por estes
valorosos funcionários.

Júlio César Theodoro
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do setor competen-

te, para que seja feito a manutenção de iluminação e limpeza na Praça da
Matriz. JUSTIFICATIVA - Os usuários da praça e praticantes de turismo
local estão reclamando pela falta de iluminação e a aparência "suja".
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do setor competen-
te, para que seja feito as podas ecológicas nas árvores, principalmente,
nas Ruas Pinheiro Machado, Rua Paraíba, Rua Bahia e Rua Goiás. JUS-
TIFICATIVA - Conforme reclamação dos munícipes algumas árvores es-
tão atrapalhando o passeio público.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do setor competen-
te, para que seja a operação tapa buracos na rua João Becca no bairro
Água Branca.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do setor competen-
te, para que seja feito a manutenção do Cemitério Municipal. JUSTIFICA-
TIVA - A manutenção inclui limpeza, pintura, segurança e dedetização.

Roberto Araujo
-Para que através do Departamento competente efetue a troca de lâmpa-
da queimada em poste localizado na Rua Orange, próximo ao numero 285,
no "Balneário Costa Azul".

Rosângela Paulucci P . Pereira
-Por meio do setor competente, providencie instalação de abrigo (cobertu-
ra) e assento no ponto de ônibus, existente na Avenida Gilberto Filgueiras,
ao lado do prédio do Jornal A Comarca. Justifica-se a indicação, pois os
usuários que utilizam o referido ponto de ônibus, muitas vezes precisam
enfrentar sol, chuva e a falta de segurança, pela inexistência de um abrigo
adequado.
-Por meio do setor competente, providencie o nivelamento das rampas de
acesso, existentes nas calçadas com o meio fio e asfalto. Justifica-se a
indicação, pois o desnível que ocorre em algumas rampas de acesso
dificulta a locomoção de cadeirantes.
-Por meio do setor competente, providencie poda das árvores, existentes
nos canteiros da Avenida Gilberto Filgueiras.
-Por meio do setor competente, providencie poda de levante na árvores,
localizadas na Avenida João Manoel Fernandes. Justifica-se a indicação,
pois as mesmas podem causar danos aos veículos que precisam estaci-
onar na via, como demonstra a foto em anexo.
-Por meio do setor competente, providencie a troca do banco danificado,
existente na Praça Jorge Gonçalves Serodio.

Avaré, 12 de novembro de 2014.

 NOTIFICAÇÃO
 A CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
AVARÉ, neste ato representada por sua presidente abaixo assi-
nada, vem pela presente notificar o Sr. ROGÉLIO BARCHETI
URRÊA do recebimento do Processo TC nº 2601/026/10, refe-
rente às contas da Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Avaré exercício de 2010.
Desta forma, fica devidamente NOTIFICADO de que poderá ter
vista dos autos, durante o horário de expediente, para extração
das cópias necessárias, devendo ser acompanhado por funci-
onários desta Edilidade e posterior manifestação que julgar ne-
cessária, podendo ser representado nos autos por procurador
com poderes para tanto.
Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para enaltecer os
protestos da mais elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente,

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente da Câmara

Exmo. Sr .
Rogélio Barcheti Urrêa
Ex-Prefeito da Estância T urística de Avaré
N e s t a

EXTRATO DE EDITAL
ABERTO PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, faz
saber que se acha aberta licitação na modalidade Pregão
(Presencial) do tipo menor preço GLOBAL, visando a contratação
de empresa especializada na confecção de uniformes para os
servidores da Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré, com fornecimento de todos os materiais e mão de obra,
conforme anexos do edital.
Processo nº 29/2014 - Pregão Presencial nº 14/2014
Data da realização: 27 de novembro de 2014 às 09 horas
INFORMAÇÕES: Câmara de Vereadores da Estância Turística
de Avaré, Av. Misael Euphrásio Leal, 999 - Centro - Avaré - SP.
Fone: (14) 3711.3092. O Edital completo também poderá ser
acessado pelo site: http://www.camaraavare.sp.gov.br

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Pregoeiro

EXTRATO DE EDITAL
ABERTO PREGÃO PARA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO DE 01 T OTEM EM ESTRUTURA

METÁLICA
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, faz
saber que se acha aberta licitação na modalidade Pregão
(Presencial) do tipo menor preço GLOBAL, visando a contratação
de empresa especializada para fornecimento e instalação de 01
totem em estrutura metálica no novo prédio da Câmara de Verea-
dores da Estância Turística de Avaré, conforme anexos do edital.
Processo nº 32/2014 - Pregão Presencial nº 16/2014
Data da realização: 04 de dezembro de 2014 às 09 horas
INFORMAÇÕES: Câmara de Vereadores da Estância Turística
de Avaré, Av. Misael Euphrásio Leal, 999 - Centro - Avaré - SP.
Fone: (14) 3711.3092. O Edital completo também poderá ser
acessado pelo site: http://www.camaraavare.sp.gov.br

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Pregoeiro

Lei nº 1.852, de 1 1 de novembro de 2014
Autoriza o Executivo Municipal a efetuar adiantamento de

recursos financeiros destinados a realização da XXXII
FAMPOP - Feira Avareense da Música Popular

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 155/2014)
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 - Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar adianta-
mento de recursos financeiros, no valor de R$ 38.000,00 (trinta
e oito mil reais), para realização da XXXII FAMPOP - Feira
Avareense da Música Popular.
Parágrafo Único - O valor a ser desembolsado será repassado
a comissão organizadora designada por Decreto do Chefe do
Executivo.
Art. 2º - A prestação de contas deverá ser apresentada, em até
30 (trinta) dias após o término do evento e deverá observar
rigorosamente o disposto na Lei Municipal nº 1283, de 17 de
novembro de 2009 e seu regulamento.
Parágrafo Único - Em igual prazo será remetida cópia da presta-
ção de contas ao Poder Legislativo para apreciação.
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei, a
cargo do Município, onerarão as dotações consignadas no Or-
çamento vigente: 11.02.00 13.392.3002.2900 - 3.3.90.39.886.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de novembro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

LEIS

Lei nº 1.853, de 1 1 de novembro de 2014
Dispõe sobre autorização para credenciamento de Empresas

sediadas em Avaré, para execução de serviços de poda,
transplante e supressão de espécime arbórea e demais

formas de vegetação.

Autoria: V erª Rosângela Paulucci Paixão Pereira
(Projeto de Lei nº 135/2014)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei,
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a credenciar em-
presas sediadas na Estância Turística de Avaré, para execução
de serviços de poda, transplante e supressão de espécime
arbórea e demais formas de vegetação em propriedades parti-
culares, sendo que as despesas correrão por conta do solicitante
do serviço.
§1º - As empresas deverão ser credenciadas pela Secretaria
Municipal do Meio Ambiente, que fiscalizará e supervisionará os
serviços solicitados.
§2º - O detrito gerado pela poda, transplante e supressão de
espécime arbórea será obrigatoriamente destinado para o local
indicado pela Prefeitura, pela firma credenciada e executora do
serviço, às expensas desta.
Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de novembro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO
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Decreto nº 4.044, de 1 1 de novembro de 2014
Autoriza o Executivo Municipal a efetuar adiantamento de recursos financeiros destinados a

realização da XXXII FAMPOP - Feira Avareense da Música Popular

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 155/2014)
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 - Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar adiantamento de recursos financeiros, no
valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), para realização da XXXII FAMPOP - Feira Avareense
da Música Popular.
Parágrafo Único - O valor a ser desembolsado será repassado a comissão organizadora designada por
Decreto do Chefe do Executivo.
Art. 2º - A prestação de contas deverá ser apresentada, em até 30 (trinta) dias após o término do
evento e deverá observar rigorosamente o disposto na Lei Municipal nº 1283, de 17 de novembro
de 2009 e seu regulamento.
Parágrafo Único - Em igual prazo será remetida cópia da prestação de contas ao Poder Legislativo
para apreciação.
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução deste Decreto, a cargo do Município, onerarão as
dotações consignadas no Orçamento vigente: 11.02.00 13.392.3002.2900 - 3.3.90.39.886.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de novembro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

DECRETOS

TURISMO

População pode dar
sugestões sobre uso
das verbas do DADE

A Secretaria Municipal de Turismo e o Conselho Municipal de Turismo

(ComTur) convidam a população a colaborar com sugestões para a melhor

aplicação dos recursos financeiros liberados anualmente pelo Departa-

mento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias (DADE), órgão vincu-

lado à Secretaria de Estado de Turismo, para o ano de 2015.

Após a coleta de ideias será realizada uma audiência pública para va-

lidação dos projetos sugeridos, de maneira a respeitar o interesse coleti-

vo. As verbas do DADE referem-se à aplicação em infraestrutura.

O prazo para envio foi prorrogado e as pessoas interessadas podem

encaminhar suas sugestões à Secretaria Municipal de Turismo por escrito

ou protocolar diretamente na sede da pasta, na Concha Acústica, pelo

email turismo@avare.sp.gov.br ou através do www.facebook/

secretariadeturismo.avare.

DISK SAÚDE
ATENDIMENTO DE  SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 17H

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

da Unidade de Saúde onde deseja se atendido.
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Centenas de avareenses
prestigiaram os três dias da pro-
gramação do IV Festival de Cho-
ro de Avaré, organizado pelo
Clube do Choro com o apoio da
Secretaria Municipal de Cultura
e de empresas privadas.

O certame, realizado entre
os dias 6 e 8 de novembro, in-
cluiu apresentações vesperti-
nas no Largo do Mercado,
onde o público foi brindado
com a presença do grupo Água
de Vintém, de Piracicaba, e
participação especial do trom-
bonista Eduardo Guarnetti, de
Bauru. À noite aconteceram
shows no antigo Clube Avare-
ense de Cinema (CAC) e rodas
de choro conduzidas pelos

MÚSICA

Bom público aplaude o

IV Festival de Choro
Água de Vintém, Panorama do Choro Paulistano
Contemporâneo, Alexandre Ribeiro Quarteto e
Cesar Roversi foram as atrações do evento

Panorama do Choro Paulistano Contemporâneo

músicos do Clube do Choro de
Avaré e seus convidados.

Criado em 2011, o Água de
Vintém é hoje um dos princi-
pais destaques da nova gera-
ção do choro. Unindo o traba-
lho de pesquisa e interpreta-
ção de diversos compositores
a uma sólida produção auto-
ral, conta com um extenso cur-
rículo de espetáculos e parti-
cipações em eventos de gran-
de relevância no gênero. É for-
mado por Xeina Barros (pan-
deiro), Vitor Casagrande (ban-
dolim e violinha tenor), Saulo
Ligo (cavaco), Paula Borghi (vi-
olão), Marcos Godoy (violão 7).

No dia 6, aconteceu o
show do grupo Panorama do

Choro Paulistano Contempo-
râneo, cuja apresentação
contou com a interpretação
do Sexteto Panorama, inte-
grado por Alexandre Ribeiro,
João Poleto, Gian Corrêa,
Henrique Araújo, Roberta
Valente e Yves Finzetto.

No dia 7 Alexandre Ribei-
ro Quarteto foi a atração.
Com a participação dos mú-
sicos Alexandre Ribeiro (cla-
rinete), Gian Côrrea (violão
7 cordas), Henrique Araújo
(cavaco/bandolim) e Léo Ro-
drigues (pandeiro)., o espe-
táculo incluiu vasto repertó-
rio da música instrumental
brasileira passando por rit-
mos como choro, baião, fre-

vo, valsa, além de músicas de
compositores dentro de uma
cronologia que vai de Pixin-
guinha e Anacleto de Medei-
ros aos tempos atuais.

No encerramento do fes-
tival, no dia 8, Cesar Roversi
conduziu o espetáculo.  Ele

se apresentou com sax tenor,
soprano e alto, ao lado de
Henrique Araújo (cavaco/
bandolim), Léo Rodrigues
(percussão), Rafael Toledo
(pandeiro), Rodrigo Y Castro
(flauta) e Zé Barbeiro (violão
7 cordas).

Para discutir as adap-
tações  no  vestuár io
para pessoas com defi-
c iênc ia ,  a  Secretar ia

PAGUE IMPOSTOS ATRASADOS COM DESCONTO!

MODA INCLUSIVA

Evento discutirá adaptações do vestuário para pessoas com deficiência
dos Direitos das Pessoas
com Deficiência promove
no dia 21, sexta-feira, o
evento ‘Moda Inclusiva’,

no Sindicato dos Empre-
gados  no  Comérc io  de
Avaré (SEC) – Rua Rio de
Janeiro, 1965.

O objetivo é discutir a
acessibilidade no concei-
to e na criação do merca-
do da moda propondo um

novo olhar  e  soluções
que facilitem o cotidia-
no da pessoa com defi-
ciência.

Impostos e taxas municipais vencidas até 31 de dezembro de 2013 podem
ser reparceladas em até 24 vezes ou pagos à vista com 60% de desconto

Informações: Departamento de Dívida Ativa, no Centro Administrativo (Rua Rio Grande do Sul, 1810, Centro).  Telefone (14) 3711.2533
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Natação na Represa
A 4ª etapa do Regional de Águas Abertas agitou a Represa Jurumirim no

dia 25 de outubro. Promovida pela Seme, por intermédio dos professores
Sandro Oliveira da Cunha e Walter Moreira, a competição foi disputada numa
distância de 1.500 metros. A classificação geral da prova ficou assim:
Geral Feminino: Campeã - Maria Vitória Cardoso de Oliveira - AAA/Seme - 33'17
Vice-Campeã - Ana Paula Medaglia - AAA/Seme - 33'53
3ª Colocada - Mariana Grassi - Bauru - 34'36
4ª Colocada - Ingrid Miranda - AAA/Seme - 36'09
5ª Colocada - Ana Maria Minareli Gaspar - São Paulo - 39'46

Geral Masculino: Campeão - Hamilton A. R. Andrade Filho - AAA/Seme - 25'17
Vice-Campeão - Kalleb Vaz Arca - AAA/Seme - 26'12
3º Colocado - Thiago Camargo - AAA/Seme - 26'45
4º Colocado - João Pedro Pereira da Silva - AAA/Seme - 27'10
5º Colocado - Lucas Lopes Barbosa - AAA/Seme - 28'02

Pela Paz!
A Seme em parceria com a Auto Escola Lottus e Anderson Garzzessi realizaram

no domingo, dia 9, a Caminhada pela Paz nas ruas centrais da cidade. O evento
reuniu mais de 170 corredores e 100 caminhantes. Claudionir Amaro, de Itaí, garan-
tiu o 1º lugar no geral masculino. Já no feminino, Dulcineia Cristina de Oliveira, de
Manduri, concluiu os 8km com o melhor tempo. Já estão abertas as inscrições para
a próxima corrida que será dia 6 de dezembro em parceria com a Clínica do Tênis

Copa Piratininga de Futebol
A equipe de Futebol de Campo comandada pelo coordenador Bugrinho

esteve em Piraju participando da Copa Piratininga de Futebol. Em partida mui-
to disputada, Avaré perdeu pelo placar de 3 x 2 para o time da casa. Mesmo com
o resultado negativo, os atletas merecem elogio pela dedicação.

Karatê em Praia Grande
No próximo dia 15 de novembro a equipe de Karatê de Avaré irá para Praia

Grande disputar a Copa Inter Estilos de Karatê. Segundo o professor Clodoal-
do da Silva, os caratecas avareenses estão bem preparados e podem obter
bons resultados. Boa sorte aos atletas!

Basquete I
A cidade de Ourinhos recebeu no dia 31 de outubro a equipe de Basquete

Feminino Seme/Unimed para mais uma rodada da Liga de Basquete Centro
Oeste Paulista com dois jogos: nas categorias sub 11 e a sub 15. As atletas
avareenses da sub 11 venceram o time da casa por uma diferença de 1 ponto.
O time de sub 15 também ganhou de Ourinhos pelo dilatado placar de 37 x 11.
Parabéns às jovens atletas e à técnica Neusânia!

Fonte: Secretaria de Esportes e Lazer (Seme)

Basquete II
A equipe sub 10 anos de Basquete foi a Mairinque participar do 3º Festival

da Liga Paulista de Basquete. Em dois jogos contra a cidade de Guarulhos,
Avaré venceu a primeira partida por 16 x 0 e a segunda acabou perdendo por
8 x2. Com os resultados os avareenses ficaram na 2ª colocação da categoria.
Para o técnico Artur, as crianças passaram por uma boa experiência. A Seme
agradece aos pais que acompanharam os filhos atletas na viagem.

Judô bem representado
Atletas avareenses de Judô apoiados pela Secretaria Municipal de Espor-

tes conseguiram ótimos resultados no Campeonato Sul Brasileiro de Judô
realizado em Camboriú (SC). Alfredo Marques do Vale conquistou a medalha
de bronze, enquanto Francyne Pedroso César Filadelfo obteve a 5ª coloca-
ção entre as 20 atletas da categoria. Eles competiram na categoria sub 13
anos. Valeu pela força! Saudações ao treinador Alexandre Faustino, da Aca-
demia Yama Arashi.

Futsal feminino é vice-campeã
A equipe feminina de Futsal de Avaré disputou no dia 2 de novembro da

IX Copa Tietê de Futsal as duas finais levando o título de vice-campeã. No
primeiro jogo, Avaré sub 18 enfrentou a equipe de Tatuí marcando o placar
de 7x4. Na segunda disputa a sub 16 enfrentou e perdeu para o time da casa
por 2x0.

Flagball em Taubaté
No dia 3 de novembro a equipe de Flagball foi a Taubaté para um jogo

decisivo contra Piracicaba. Em uma partida disputada, Avaré perdeu por 18 x
14. Para Ricardo Russo, dirigente da equipe, os atletas fizeram bonito no
torneio paulista do Caipira Bowl ficando entre as quatro melhores equipes
do Estado.

Vôlei Adaptado
Avaré realizou no dia 19 de outubro uma etapa da Liga de Vôlei Adapta-

da Paulista (Livap). Recepcionados com saboroso café da manhã, centenas
de atletas se reuniram no Ginásio Kim Negrão, onde foram disputados 16
jogos. Avaré venceu o dois jogos por 2 sets a zero contra Areiópolis e Bore-
bi. Defenderam as cores da cidade as atletas Sônia, Ivani, Marina, Rosalina,
Elenice, Maria Aparecida, Cleide, Lúcia, Maria Helena, Aparecida e Margari-
da. O time foi monitorado pelo técnico Rômulo. A Seme agradece aos fun-
cionários Adriana, Rosimary, Jéssica, Conceição, Vera, Samuel e Rubens,
pelo êxito do evento.

Futebol
Três equipes de Futebol de Campo comandadas pelo coordenador

Bugrinho fizeram jogos amistosos na Associação Atlética Avareense
nas categorias sub 11, sub 13 e sub 15 anos. A ideia é incentivar a
modalidade e a participação da garotada dos núcleos da Secretaria
de Esportes.

Bike
Mais de 15 atletas foram a Tietê competir na II Maratona de Tietê de

Moutain Bike. Os avareenses fizeram bonito conquistando a dobradi-
nha na categoria Master C ficando na 1ª colocação Ronaldo Miranda e 2ª
Reinaldo Fortes. Na categoria Master D, Maurício Mendes conquistou a
2ª colocação.
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Os serviços de restauração da estátua do Cristo Re-
dentor, erguida na Praça da Paz, já foram concluídos. O
monumento, um dos pontos turísticos mais visitados
da cidade, ganhou pintura nova e reparos na sua estru-
tura, como pedestal, escadarias e grades.

O monumento O Desbravador, de Fausto Mazzola, ins-
talado no jardim da Praça Prefeito Romeu Bretas também
recebeu nova pintura.

Está nos planos da Prefeitura, conforme cronograma da
Secretaria de Turismo, recuperar outros monumentos histó-
ricos, como o monumento ao Pracinha, no Largo São João e o
Cristo em Ascensão, no Largo Santa Cruz, todos esculpidos
pelo artista plástico Fausto Mazzola há mais de meio século.

TURISMO

Restauração do
Cristo Redentor
é finalizada

Patrono do Festival, o músico pernambucano Alceu Valença

De 13 a 15 de novembro,
acontece na Concha Acústi-
ca, a 32ª edição da Fampop
(Feira Avareense da Música
Popular). A primeira noite do
festival terá como atração o
show de  Cláudio Nucci (ex
Boca Livre) e Danilo Caymmi.
A dupla fará uma homena-
gem a Dorival Caymmi, cujo
centenário de nascimento é
comemorado neste ano. Na
sexta-feira, 14, Paulinho
Moska sobe ao palco monta-
do no centro da cidade. E o
pernambucano Alceu Valen-
ça, patrono do festival, ani-
ma a noite de encerramento
no sábado.

Quinta, 13/11 - Danilo
Caymmi e Cláudio Nucci
Eles participaram juntos

do movimento que lançou os
primeiros discos indepen-
dentes no Brasil. Danilo com

Alceu Valença encerra a 32ª Fampop

o lançamento do LP Cheiro
Verde e Cláudio com o disco
de estréia do quarteto vocal
Boca Livre. Mais tarde, no iní-
cio dos anos 80, compuseram
algumas músicas em parce-
ria e se apresentaram juntos
pelo país.

 Agora, os dois se reencon-
traram musicalmente e resol-
veram criar e apresentar um
novo show em dupla, tendo
como foco o repertório de
seus respectivos CDs, lança-
dos em 2004, duas belas ho-
menagens na ocasião do cen-
tenário de Dorival Caymmi,
comemorado em 2014.

O roteiro do show é justa-
mente a obra de Dorival
Caymmi, mas também traz
composições de Danilo ("An-
dança", "Casaco Marrom", "O
Bem O Mal", "Nossa Dança")
e de Cláudio ("Toada", "Sapa-

to Velho", "Quero Quero" e
"Quem Tem a Viola"), além
de novidades compostas por
ambos em parceria. Músicas
do repertório do recente CD
Caymmi - de Danilo, Dori e
Nana em homenagem ao
centenário do compositor,
em 2014 - também entram
no espetáculo.

Sexta, 14/11
Paulinho Moska

Da geração de composito-
res da MPB dos anos 90,
como Lenine, Chico César,
Jorge Vercilo, Zeca Baleiro e
outros, Paulinho Moska é ex-
integrante do grupo Inimigos
do Rei e dono de sucessos
em rádios e aberturas de no-
velas. Moska, como é atual-
mente conhecido, apresen-
tará em Avaré sucessos como
"O Último Dia", "A Seta e O
Alvo", "Um Móbile no Fura-

TRADIÇÃO CULTURAL

Apresentações começam às 21h na Concha Acústica

cão", "Lágrimas de Diaman-
tes", "A Flor e o Espinho",
entre outros.

Sábado, 15/11
Alceu Valença - O Patrono

Ícone da MPB e autor de
sucessos como "Anunciação",
"Tropicana", "Como Dois Ani-
mais", "Cavalo de Pau" e "Co-

ração Bobo" Alceu é um dos
poucos compositores da MPB
que ainda não havia figurado
como patrono da  Fampop.

Alceu Valença foi escolhi-
do como patrono por integrar
um movimento da música
brasileira jamais representa-
do na FAMPOP.


