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Administração
Deira  Alizia Visentin Villen

Telefones - 3711-2565 / 3711-2582 / 3711-1756
Assistência e Desenvolvimento Social

Viviane Maria Alves Mendes
Telefones - 3711-1756

Agricultura, Abastecimento
José Ricardo Cardozo Barreto

Telefones - 3711-2553
Meio Ambiente
Julio Ruffin Pinhel

Telefone (14) 3711-2559
Assuntos Institucionais

Miguel Ignatios
Telefone – (11) 99986-6438

COMUNICAÇÃO
Lucas Mota

Telefone: (14) 3711-2500
Cultura

Gilson Câmara Filgueiras
Telefone - 3711-2556/ 3732-5057

Direito das Pessoas Com Deficiência
Sandra Ribeiro Rosa Antonio

Telefone - 3732-8844
Educação

Lúcia Helena Lélis
Telefone - 3711-2211
Esportes e Lazer

Clayton Falanghe Macário
Telefone - 3732-0756

Fazenda
José Carlos Pinho

Telefones - 3711-2545 / 3711- 2566
Fundo Social de Solidariedade

Maísa Rocha Grassi Novaes
Telefone - 3731-2658

Governo
José Bastos Cruz Sobrinho

Telefone – 3711-2500
Indústria, Comércio, Ciência e T ecnologia

Aparecido Fernandes Jr.
Telefones - 3711-2534 / 3711-2546

Obras/Habitação/Serviços
Paulo Henrique Ciccone

Telefones - 3711-1340 / 3711-2543 / 3711-2576
Planejamento e T ransportes

João José Dalcim
Telefones - 3711-2548 / 3711-2567

Saúde
Miguel Chibani Bakr

Telefones - 3711-1430 / 3711-1432
Turismo

Fernando Alonso
Telefone - 3732-8009

SECRETARIAS MUNICIPAIS
EDUCAÇÃO

FALECIMENTOS
PERÍODO DE

28/11/13 A 01/12/2013

VALNICE SANTOS CRUZ
*14/10/1947          +28/11/2013
MARIA TEREZA DOS SANTOS
*04/10/1959          +01/12/2013

MARIA ALDELI MACHADO SIL VA
*22/05/1938          +01/12/2013

VALTERELIAS INACIO DA  SILVA
*28/02/1965          +01/12/2013

A Secretaria Munici-
pal de Educação promo-
veu uma confraterniza-
ção entre professores,
alunos e ex-alunos para
comemorar os 20 anos
do projeto Educação de
Jovens e Adultos. Desde
a sua instalação em
1993, o EJA já formou
cerca de dois mil alunos.

A celebração, realiza-
da na sede da Associa-
ção dos Funcionários
Municipais na última ter-
ça-feira, 3 de dezembro,
contou com a presença
dos dirigentes municipais

Comemorados os
20 anos do EJA em Avaré
Mestres, alunos e ex-alunos recebem homenagens

responsáveis pela exe-
cução do projeto.

Na ocasião, foi evi-
denciado o empenho de-
monstrado dos professo-
res da Rede Municipal
para garantir o ensino às
pessoas que não tiveram
oportunidade de alfabe-
tização na idade certa.
“É gratificante ver pro-
fissionais empenhados
em fazer um trabalho
com tamanha dedicação
e, acima de tudo, desem-
penhando seu ofício com
amor”, destacaram.

A noite foi marcada

por emoção de mestres
e ex-alunos da modalida-
de da educação básica
destinada aos jovens e
adultos que puderam
concluir os estudos do
ensino fundamental ou
médio no projeto EJA.

Atualmente, a Rede
Municipal de Ensino
conta com sete unida-
des para atender estu-
dantes do EJA. Para o
ensino fundamental, de
1ª a 4ª série: EMEB
Fausto dos Santos Ro-

drigues, no Jardim Para-
íso; EMEB Orlando Cor-
tez, na Vila Operária;
EMEB Norma Lilia Perei-
ra, no Santa Mônica e a
EMEB Dona Anna Nova-
es de Carvalho, no Brás.
Já as EMEBs Flávio Nas-
cimento, no bairro San-
tana; Maria Nazaré Pi-
mentel, no Santa Môni-
ca e Maria Tereza de Pi-
calho de Oliveira (Don-
doca), na Brabância ofe-
recem os ensinos funda-
mental e básico.
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LICITAÇÃO

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 IRMÃOS SOLDERA LTDA, objetivando a
aquisição de materiais de construção para diversas secretarias,
relativa ao Pregão Eletrônico nº. 124/13 – Processo nº. 430/13 -
Homologado em: 03/12/2013.

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 BIOLÁGICA COMÉRCIO DE PRODU-
TOS HOSPITALARES L TDA EPP (Item 1) , objetivando registro de
preços para eventual aquisição de seringas e lancetas para o Pro-
grama Insulino Dependente, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 136/
13 – Processo nº. 469/13 - Homologado em: 28/1 1/2013

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 JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
ME (Lote 2) , objetivando a aquisição de equipamentos médico-
hospitalares, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 138/13 – Proces-
so nº. 473/13 - Homologado em: 14/1 1/2013

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA  as empresas DJP FARMA DISTRIBUIDORA HOS-
PITALAR L TDA EPP (Lotes 1, 5, 6, 7 e 8) , CIRÚRGICA NOVA
ERA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
LTDA ME (Lote 2 e 4)  e QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DIS-
TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP (Lote 3) ,
objetivando registro de preços para eventual aquisição de materiais
descartáveis para pacientes de mandado judicial e Unidades de
Saúde, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 140/13 – Processo nº.
475/13 - Homologado em: 22/1 1/2013.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA as empresas CIRÚRGICA NOVA ERA COMÉRCIO DE PRO-
DUTOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME (Lote 1 e 2)  e
MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA ME (Lote 3) ,
objetivando a aquisição de medicamentos para atender pacientes
de mandado judicial e avaliação, relativa ao Pregão Eletrônico nº.
144/13 – Processo nº. 484/13 - Homologado em: 22/1 1/2013.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA  as empresas MHMB DALFRÉ EIRELI EPP (Lotes 1,
2, 3 e 4) e LABHOSP DIAGNÓSTICA LTDA ME (Lotes 8, 9 e 10) ,
objetivando a aquisição de acessórios médicos hospitalares para o
SAMU e Pronto Socorro Municipal, relativa ao Pregão Eletrônico
nº. 145/13 – Processo nº. 485/13 - Homologado em: 29/1 1/2013.

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 SÂNGELO FABRICAÇÃO E COMÉRCIO
DE MEIAS LTDA EPP, objetivando a aquisição de meias para toda
a Educação, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 146/13 – Proces-
so nº. 486/13 - Homologado em: 25/1 1/2013.

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 empre-
sa MHMB DALPFRÉ EIRELI EPP , objetivando a aquisição de bebedou-
ros para setores da Secretaria da Saúde, relativa ao Pregão Eletrônico
nº. 151/13 – Processo nº. 504/13 - Homologado em: 25/1 1/2013.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA  as empresas ISOLINA VAZ PAVÃO ME (Lote 1) e
MHMB DALPFRÉ EIRELI EPP (Lote 3, 4, 5, 7, 8 e 9) , objetivando
a aquisição de materiais permanentes para diversos locais da
municipalidade, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 156/13 – Pro-
cesso nº. 509/13 - Homologado em: 28/1 1/2013.

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 MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA-
EPP, objetivando a aquisição de folders e fichas de triagem para o
CAISMA, relativa ao Pregão Presencial nº. 166/13 – Processo
nº. 515/13 - Homologado em: 03/12/2013.

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 GERSON CASAGRANDI S/C LTDA-ME,
objetivando a prestação de serviços de manutenção de antenas de
retransmissão de imagens de TV de diversos canais televisivos
com cobertura em Avaré, relativa ao Pregão Presencial nº. 169/
13 – Processo nº. 525/13 - Homologado em: 04/12/2013 .

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO 121/13 – Processo nº. 421/13, Contrato (391/13), que
faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a
empresa M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS LTDA-EPP, objetivando a
aquisição de tatames, cobertores, lençóis, toalhas e travesseiros
para Creches, com prorrogação até 22 de novembro de 2013 –
Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE
LICITAÇÃO 064/11 – Processo nº. 218/1 1, Contrato (181/1 1), que
faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a
empresa OBJETIVA ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA-EPP,
objetivando a execução de ações de apoio a prestação de serviços
de assistência técnica individual à população carente do Bairro
Jardim Tropical, com prorrogação até 30 de janeiro de 2014 – Pau-
lo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

ADITIVO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/13 – Processo nº. 421/13 fica
aditado o valor de R$ 3.284,96 (Três mil e duzentos e oitent a e
quatro reais e noventa e seis centavos),  para a empresa M7
TECIDOS E ACESSÓRIOS LTDA-EPP, o que corresponde a apro-
ximadamente 24,88% (Vinte e quatro vírgula oitenta e oito por
cento ) do valor total adjudicado no processo licitatório em ques-
tão, objetivando a aquisição de tatames, cobertores, lençóis, toa-
lhas e travesseiros para Creches - Assinatura do T ermo Aditivo
em: 04 de novembro de 2013.

ANULAÇÃO
Fica ANULADO o item 02 do PREGÃO ELETRÔNICO  nº. 136/13
– Processo nº. 469/13, cujo objeto é o registro de preços de serin-
gas e lancetas para o Programa Insulino Dependente, conforme
preceitua a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. - Anulado
em: 25/11/13 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 115/13 – Processo nº. 407/13, objetivando a aquisição de
materiais para manutenção geral da Saúde, conforme preceitua o
“caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada
em: 26/11/13 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 169/13 – Processo nº. 517/13, objetivando a aquisição de
luvas para hemangioma, conforme preceitua o “caput” do artigo 49
da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 26/1 1/13 –
Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº
161/13 – Processo nº. 519/13, objetivando o registro de preços para
eventual aquisição de materiais de papelaria para o CAPS, conforme
preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. -
Revogada em: 27/1 1/13 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 168/13 – Processo nº. 538/13, objetivando a aquisição de
CPAP para pacientes da Saúde, conforme preceitua o “caput” do
artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 27/
11/13 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 145/13 – Processo nº. 444/13, objetivando o
registro de preços para prestação de serviços de locação de com-
putadores para toda municipalidade, conforme preceitua o “caput”
do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada em:
29/11/13 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Considerando que não houve o prévio procedimento licitatório de
Leilão Público. Considerando a abertura do Inquérito Civil n° 3.129/
12 pela 3ª Promotoria de Justiça local, instaurado para a investiga-
ção da irregularidade da contratação. Considerando os indícios de
fraude à licitação. Considerando o não pagamento de qualquer valor
à Contratada. Considerando a necessidade de um termo final no
referido processo. Fica REVOGADA a licitação na modalidade DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO Nº 164/13 – Processo nº. 469/13, objetivando
a contratação de leiloeiro oficial para prestação de serviços de orga-
nização e realização de leilões de bens inservíveis e sucatas de
veículos desativados da frota municipal, conforme preceitua o “caput”
do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 05/
12/13 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 124/13 – Processo nº. 430/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: IRMÃOS SOLDERA  LTDA.
Objeto: Aquisição de materiais de construção para diversas se-
cretarias.
Valor Global: R$ 8.432,52 (Oito mil e quatrocentos e trint a e
dois reais e cinquenta e dois centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 03/12/2.013

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 136/13 – Processo nº. 469/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI-
TALARES LTDA EPP.
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de seringas
para o Programa Insulino Dependente.
Valor Global: R$ 622.080,00 (Seiscentos e vinte e dois mil e
oitenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 28/1 1/2.013

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 138/13 – Processo nº. 473/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: JD EQUIP AMENTOS MÉDICOS LTDA ME.
Objeto: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares.
Valor Global: R$ 18.999,00 (Dezoito mil e novecentos e no-
venta e nove reais).
Data da Assinatura do Contrato: 14/1 1/2.013

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 140/13 – Processo nº. 475/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: DJP  FARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP.
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais
descartáveis para pacientes de mandado judicial e Unidades de
Saúde.
Valor Global: R$ 60.644,88 (Sessent a mil e seiscentos e qua-
renta e quatro reais e oitenta e oito centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 22/1 1/2.013

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 140/13 – Processo nº. 475/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: CIRÚRGICA  NOVA ERA COMÉRCIO DE PRODU-
TOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME.
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais
descartáveis para pacientes de mandado judicial e Unidades de Saúde.
Valor Global: R$ 62.699,88 (Sessent a e dois mil e seiscentos e
noventa e nove reais e oitenta e oito centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 22/1 1/2.013

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 140/13 – Processo nº. 475/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDO-
RA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP.
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais
descartáveis para pacientes de mandado judicial e Unidades de Saúde.
Valor Global: R$ 173.219,76 (Cento e setent a e três mil e du-
zentos e dezenove reais e setenta e seis centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 22/1 1/2.013

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 144/13 – Processo nº. 484/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: CIRÚRGICA  NOVA ERA COMÉRCIO DE PRODU-
TOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME.
Objeto: Aquisição de medicamentos para atender pacientes de
mandado judicial e avaliação.
Valor Global: R$ 9.754,95 (Nove mil e setecentos e cinquent a
e quatro reais e noventa e cinco centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 22/1 1/2.013
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Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 144/13 – Processo nº. 484/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: MEDICAM MEDICAMENT OS CAMPINAS LTDA ME.
Objeto: Aquisição de medicamentos para atender pacientes de
mandado judicial e avaliação.
Valor Global: R$ 1.442,00 (Um mil e quatrocentos e quarent a
e dois reais).
Data da Assinatura do Contrato: 22/1 1/2.013

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 145/13 – Processo nº. 485/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: LABHOSP  DIAGNÓSTICA LTDA ME
Objeto: Aquisição de acessórios médicos hospitalares para o
SAMU e Pronto Socorro Municipal
Valor Global: R$ 14.908,70 (Quatorze mil e novecentos e oito
reais e setenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 29/1 1/2.013

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 145/13 – Processo nº. 485/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: MHMB DALFRÉ EIRELI EPP
Objeto: Aquisição de acessórios médicos hospitalares para o
SAMU e Pronto Socorro Municipal
Valor Global: R$ 14.785,78 (Quatorze mil e setecentos e oi-
tenta e cinco reais e setenta e oito centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 29/1 1/2.013

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 146/13 – Processo nº. 486/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: SÂNGELO F ABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MEIAS
LTDA EPP.
Objeto: Aquisição de meias para toda a Educação.
Valor Global: R$ 26.620,92 (V inte e seis mil e seiscentos e
vinte reais e noventa e dois centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 25/1 1/2.013

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 151/13 – Processo nº. 504/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: MHMB DALFRÉ EIRELI EPP .
Objeto: Aquisição de bebedouros para setores da Secretaria da
Saúde.
Valor Global: R$ 47.999,90 (Quarent a e sete mil e novecentos
e noventa e nove reais e noventa centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 25/1 1/2.013

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 156/13 – Processo nº. 509/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: MHMB DALFRÉ EIRELI EPP .
Objeto: Aquisição de materiais permanentes para diversos locais
da municipalidade.
Valor Global: R$ 3.922,70 (T rês mil novecentos e vinte e dois
reais e setenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 28/1 1/2.013

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 156/13 – Processo nº. 509/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: ISOLINA  VAZ PAVÃO ME.
Objeto: Aquisição de materiais permanentes para diversos locais
da municipalidade.
Valor Global: R$ 33.047,83 (T rint a e três mil e quarent a e sete
reais e oitenta e três centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 28/1 1/2.013

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 157/13 – Processo nº. 479/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: ÓTICA  SOLAN LTDA-ME
Objeto: Aquisição de óculos para pacientes de avaliação social.
Valor Global: R$ 4.896,84 (Quatro mil e oitocentos e novent a
e seis reais e oitenta e quatro centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 18/1 1/2.013

Modalidade: Pregão Presencial nº. 165/13 – Processo nº. 514/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: UNIFORMES CAMPINAS EIRELI-EPP
Objeto: Aquisição de uniformes para a Guarda Municipal.
Valor Global: R$ 12.252,80 (Doze mil e duzentos e cinquent a
e dois reais e oitenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 20/1 1/2.013

Modalidade: Pregão Presencial nº. 169/13 – Processo nº. 525/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: GERSON CASAGRANDI S/C L TDA-ME
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
manutenção de antenas de retransmissão de imagens de TV de
diversos canais televisivos com cobertura em Avaré.
Valor Global: R$ 13.200,00 (T reze mil e duzentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 04/12/2.013

JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de carnes, tal quebra de
ordem cronológica se faz necessária por se tratar de fornecimento
à merenda escolar.
Fornecedor : Atacadao Fartura Ltda ME
Empenhos : 10632/2013
Valor : R$ 1.184,00
Avaré, 07 de Dezembro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

 Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de  fornecimento de combustível, tal que-
bra de ordem cronológica se faz necessária por se tratar de com-
bustível para a Frota Municipal, onde não pode ser paralisada pela
falta do mesmo.
Fornecedor : Atlanta Distribuidora de Petroleo Ltda
Empenhos : 4981, 4988,/2013
Valor : R$  28.300,00
Avaré, 07 de Dezembro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de peças, tal quebra de
ordem cronológica se justifica, pois o material é necessário para a
manutenção da frota municipal, sendo  imprescindível para o bom
funcionamento dos serviços.
Fornecedor : Autodiesel Comercio de Autopeças Ltda
Empenhos : 12231, 13622, 12392/2013
Valor : R$ 2.623,81
Avaré, 07 de Dezembro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de gêneros alimentícios,
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária  para que pos-
samos atender a Central de alimentação Escolar
Fornecedor : Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda EPP
Empenhos : 8560, 8561/2013
Valor : R$ 4.688,05
Avaré, 07 de Dezembro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de álcool 70%, tal quebra
de ordem cronológica se justifica , pois a aquisição de soluções
especificas  são de necessidade para o UBS Jardim Brasil.
Fornecedor : Cirurgica Nova Era Com. Prods Medicos e Ort Ltda
Empenhos : 13603,14737/2013
Valor : R$ 3.150,90
Avaré, 07 de Dezembro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de cotas de gas , tal quebra de
ordem cronológica se faz necessária por se tratar de fornecimento
de gás , sendo imprescindível para o preparo da alimentação.
Fornecedor :  Dorival Dionizio Gomes ME
Empenhos : 7876, 13752/2013
Valor : R$ 85,00
Avaré, 07 de Dezembro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item
II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a
necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se
tratar de fornecimento de    vale alimentação, tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para a aquisição de vale alimentação por
meio de cartão magnético para o funcionalismo público.
Fornecedor : Ecop ag Adm. Cartoes de Credito e Ass/Cons de T ecn.
Empenhos : 10818 à 10880/2013
Valor : R$ 323.322,16
Avaré, 07 de Dezembro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de reforma, ampliação e adequação do Cei
“Geraldo Benedete, tal quebra de ordem cronológica se justica,
pois os serviços  é de suma importância para a melhor atendimen-
to as crianças da creche.
Fornecedor : Euro Construtora Ltda EPP
Empenhos : 13423/2013
Valor : R$ 87.664,64
Avaré, 07 de Dezembro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,  vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de de serviço de impressão do Semanário
Oficial, tal quebra de ordem cronológica é necessária para a manu-
tenção dos serviços de impressão do Semanário Oficial, órgão in-
dispensável à publicação dos atos do Poder Publico Municipal.
Fornecedor : Editora Vieira Aires Ltda
Empenhos : 9141/2013
Valor : R$ 2.757,00
Avaré, 07 de Dezembro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de manutenção na rede de gás, tal quebra
de ordem cronológica se faz necessária para atender a “EMEB
Orlando Cortez”
Fornecedor : Ferrari & T avares Lt da ME
Empenhos : 14437/2013
Valor : R$ 60,00
Avaré, 07 de Dezembro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal
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JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da  ordem cronológica para
pagamentos, prestação de serviços profissionais de consultoria,
suporte técnico e licença por tempo determinado, com
disponibilização de sistemas informatizados para a administração
pública municipal.
Fornecedor: Fiorilli Soc.Civil Ltda - Software
Empenho: 3409/2.013.
Valor : R$ 31.725,65
Avaré, 07 de Dezembro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de  serviço prestado com publicação, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação
do edital para o setor de licitações.
Fornecedor : Imprensa Oficial Estado S.A
Empenhos : 14696/2013
Valor : R$ 4.591,06
Avaré, 07 de Dezembro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de    gêneros alimentícios,
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para confecção
de refeições para a merenda escolar.
Fornecedor :  J. E. Rissi Alimentos ME
Empenhos : 10623, 10627/2013
Valor : R$ 16.506,00
Avaré, 07 de Dezembro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço de fornecimento de peças, pois o
material é necessário para a manutenção da frota municipal, sen-
do  imprescindível para o bom funcionamento dos serviços.
Fornecedor : Marvans Auto Peças e Serviços Ltda EPP
Empenhos : 14666/2013
Valor : R$ 665,68
Avaré, 07 de Dezembro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de gêneros alimentícios ,
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária por se tratar de
fornecimento à merenda escolar
Fornecedor : Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
Empenhos : 8588/2013
Valor : R$ 27.584,00
Avaré, 07 de Dezembro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço prestado com publicação de
edital, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária , sendo
que é a única empresa que faz publicações, para este setor de
licitações, em jornais de grande circulação e no Diário Oficial da
União, conforme a Lei 8.666/93.
Fornecedor :  Patria Designers Pub. E Prop. Ltda
Empenhos : 15071, 14922/2013
Valor : R$ 5.100,00
Avaré, 07 de Dezembro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO
Retifica publicação da justificativa da quebra de Ordem Cronológi-
ca da Pedra & Pedra Alarmes Ltda - Me ref. Semanário Oficial,
edição número 644  de 30/11/13:
Onde se lia:

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da  ordem cronológica para
pagamentos, Serviços de monitoramento de alarme 24 horas no
deposito central de alimentação municipal.
Fornecedor : Pedra & Pedra Alarmes ltda - me
Empenho: 1497/2.013.
Valor : R$ 14.384,04
Avaré, 30 de Novembro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

Agora se lê:
JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço de monitoramento de alarme 24h
no deposito da Central de Alimentação Municipal,  tal quebra de
ordem cronológica se faz necessária  para suprir a necessidade de
monitoração.
Fornecedor : Pedra & Pedra Alarmes Ltda ME
Empenhos : 1497/2013
Valor : R$ 60,00
Avaré, 07 de Dezembro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

Cancelamento da  publicação da justificativa da quebra de Ordem
Cronológica da Autodiesel Comércio de Autopeças Ltda. ref. Se-
manário Oficial,edição número 644  de 30/11/13:

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da  ordem cronológica para
pagamentos, fornecimento de peças para a frota municipal.
Fornecedor : Autodiesel Comércio de autopeças Ltda.
Empenho: 10891,10579,10576/2013.
Valor : R$ 3.804,63
Avaré, 30 de Outubro de 2013

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

Obs:Quebra de Ordem Cronológica Publicada anteriormen-
te em 19/10/13 .

LEGISLATIVO

REQUERIMENTOS E INDICAÇÕES
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 25 DE NOVEM-
BRO DE 2013
Marcelo José Ortega – Vice-Presidente
-Para que seja oficiado a Secretaria Municipal da Assistência e
Desenvolvimento Social e toda a sua equipe de assessoria técni-
ca, para que estude a realização de um fórum social municipal
para debater as questões sociais com especialistas, entidades e
faculdades para identificar a real demanda social deste município e
apontar alternativas e soluções para colaborar com a gestão dessa
pasta, que destacadamente vem cumprindo sua missão com pes-
soas comprometidas.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que informe a
essa Casa Legislativa, qual o motivo que está impedindo o municí-
pio de informatizar a saúde pública, interligando as unidades para
integração de dados.

Francisco Barreto de Monte Neto – Segundo Secretário
-Para que seja oficiado com votos de parabenizações, toda a equi-
pe de futebol  do América, que sagrou-se campeã no campeonato
Municipal de Futebol 2013, cuja final foi disputada no último dia 24.
-Para que seja oficiado com votos de parabenizações, toda a equi-
pe de futebol  de Veteranos do São Pedro Futebol Club, que sagrou-
se campeã na 3ª Copa Lajão de Futebol, cuja final foi disputada no
último dia 24.
-Para que seja oficiado com votos de parabenizações, o atleta

Henrique Paixão, pela conquista do título de Campeão Paulista de
Mountain Bike,na cidade de Campo Limpo Paulista, no último dia
10.
-Para que seja oficiado o diretor clínico da Santa Casa de Miseri-
córdia, no sentido de informar qual o motivo de não se realizar
internações e outros procedimentos através do convênio IAMSPE.
-Considerando o teor da reunião da Mesa de 06/11/13, cujo resulta-
do foi altamente positivo, no sentido de tentar agilizar os trabalhos
legislativos, com  a inversão dos trabalhos, para contar com a par-
ticipação popular  da assistência, e considerando ainda que já
existe propositura da Mesa, com a finalidade de alteração de Regi-
mento Interno, requeiro, para após deliberação em plenário, seja
invertida a fase dos trabalhos desta noite, de modo que a votação
dos requerimentos seja realizada após a Ordem do Dia, tendo em
vista a deliberação de projetos  de grande relevância para os
munícipes, sendo tal medida  através de alteração regimental..

Antonio Leite de Oliveira
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, por meio do setor
competente, que envide esforços junto à CPFL para que providen-
cie instalação de iluminação pública na estrada que faz ligação
entre os bairros Ipiranga e Vera Cruz.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, por meio do setor
competente, nos informe da possibilidade de ter em todos os pos-
tos de saúde de nosso município aparelhos, fitas e agulhas para
que se possa medir glicemia.

Benedito Braz Ferreira
-Para que oficie ao Prefeito Municipal  com votos de parabenização
pelo respeito com que este governo está tratando as questões da
agricultura familiar de Avaré.
-Para que seja oficiado ao Engº. Eliseu Aires de Melo e todo corpo
técnico da CATI - Avaré , votos de parabenização pelo respeito e
bom atendimento que esta importante Casa de Agricultura está
oferecendo aos agricultores de agricultura familiar de Avaré.

Carlos Alberto Estati
-Para que por meio da Secretaria Municipal de Obras informe a
esta Casa de Leis quando serão iniciadas as obras de reparos da
Avenida  Paulo Contrucci Leal no Bairro Vila Operária.
-Para que, por meio da Secretaria Municipal de Obras, contate de
forma urgente  a empresa que está  preparando as ruas do
Residencial Paraíso  para futuro asfaltamento.
-Para que seja oficiada à  CCR SPVIAS, para que por meio de seu
departamento viário competente,  informe a esta Casa de Leis se
existe forma de conter as águas que escoam pela pista da SP 255
na altura do Km 267 em nosso município.

Denilson Rocha Ziroldo
-Para que  seja remetido ao Tribunal de Contas e ao Ministério
Público para que seja realizado uma investigação para descobrir
de onde foi retirado o dinheiro para realizar o show da FEILEITE em
Avaré, de acordo com a matéria divulgada no jornal A Comarca.
-Para que seja oficiado ao Presidente do Conselho Municipal de
Turismo,  para que encaminhe a esta Casa de Leis a cópia da ata
do Conselho que deliberou a autorização  do pagamento de
R$52.000,00, de acordo com que está publicado no jornal A
Comarca.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, ao Secretário da
Fazenda e Procuradoria do Município para que nos envie um expli-
cação de como uma dívida ao ECAD de R$33.000,00, oriunda de
exercícios anteriores,  chegou a um valor de quase
R$4.900.000,00.Que nos remeta, ainda, cópia da cobrança do ECAD
à prefeitura, e informe se esta dívida está em precatório.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que encaminhe
“VOTOS DE PARABENIZAÇÕES” a quem providenciou a limpeza
do terreno localizado ao lado do recinto do  Parque de Exposições
Fernando Cruz Pimentel.

Eduardo David Cortez
-Para que informe esta Casa de Leis, por qual o motivo do não  uso
de verbas   específicas da visa, vigilância epidemiológica, por cau-
sa da ausência de  procedimento licitatório. Por esse motivo, soli-
cito para que novas providências sejam tomadas neste sentido.
-Para que informe esta Casa de Leis, por qual o motivo a secretaria
competente encontra-se com ausência de médicos, pois é impor-
tante que se tome  ciência da existência  da  portaria do Governo
do Estado de São Paulo, celebrando um convênio para a contratação
de médicos, para que seja  realizado  atendimento médico na
Penitenciária Paulo Luciano Campos.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
-Para que seja oficiado ao. Prefeito Municipal, esclareça se estão
sendo tomadas providências objetivando a cobrança do ISSQN re-
ferente aos cartões de crédito.
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REQUERIMENTOS E INDICAÇÕES
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM

2 DE DEZEMBRO DE 2013
Maioria dos V ereadores

-Para que seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de pro-
fundo pesar pelo falecimento da Senhora VALNICE SANTOS CRUZ

Bruna Maria Costa Silvestre - Presidente
-Para que por meio do setor competente informe a esta Casa de
Leis quando será realizada a reforma dos banheiros da Igreja Ma-
triz Nossa Senhora das Dores.
-Para que por meio do setor competente forneça a esta Casa de
Leis cópias de todas as ações que estão sendo movidas contra o
município por áreas ou terrenos que foram ocupadas para abertu-
ras de ruas e avenidas desde 2009 até a presente data.

Marcelo José Ortega – Vice-Presidente
-Para  que seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que informe a essa
Casa Legislativa sobre a possibilidade de ser formada uma equipe de
força tarefa para trabalho de manutenção do camping municipal.
-Para que seja consignado em Ata de nossos trabalhos “Votos de
aplausos e parabenização” para a   Secretária Municipal da Educa-
ção Lúcia Helena Lélis Dias, e  para todos os profissionais da
educação municipal, que realizaram o Seminário do Pacto Nacio-
nal pela Alfabetização na Idade Certa, com grande êxito.
-Para que seja oficiado ao Secretário Municipal da Saúde, para que
informe a essa Casa Legislativa se o município disponibiliza convê-
nios e programas terapêuticos  de dependência  alcoólica e química
no tratamento específico de mulheres e quantas vagas são ofertadas.
-Para que seja consignado em Ata de nossos trabalho “Votos de
aplausos e parabenização” para o Sr Luís Fabiano Chiaro Forlini, e
toda a equipe organizadora do III Encontro OFF ROAD da Estância
Turística de Avaré, realizado nos dias 23 e 24 de novembro, no
Parque de Exposições Fernando Cruz Pimentel.

Francisco Barreto de Monte Neto – Segundo Secretário
-Para que seja oficiado o Prefeito Municipal, para através da secre-
taria competente,  seja informado qual o motivo de  ainda não ter
sido reconstruída a ponte da Estrada de Engenheiro Serra.
-Para que sejam oficiadas as Usinas Furlan e Rio Pardo, para que
providenciem  a manutenção das estradas que dão acesso as
empresas, passando por diversas localidades rurais, também no
período de entressafra.
-Para que seja oficiado o Conselho Municipal de Trânsito, para que
faça um estudo sobre a viabilidade de  permissão de estaciona-
mento junto aos canteiros centrais da Av. Paranapanema, aos do-
mingos, durante as atividades da feira livre.
-Para que seja oficiado o  COMUTRAN, para que se faça um estudo
sobre a permissão para que os táxis possam acessar a plataforma de
embarque e desembarque de passageiros, do Terminal  Rodoviário.

Antonio Leite de Oliveira
-Para que seja oficiado Prefeito Municipal por meio do setor com-
petente, para que nos informe da possibilidade de disponibilizar
um inspetor de alunos e uma faxineira para trabalharem na escola
Municipal Celina Villela Duarte Bruno.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, por meio do setor compe-
tente, para que nos informe da possibilidade de providenciar um transpor-
te para os funcionários da escola Municipal Celina Villela Duarte Bruno.

Benedito Braz Ferreira
-Para que seja oficiado ao Engº. Jefferson Arenhart Gerente de divisão
da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo –
Divisão Avaré/SP, para que através do setor competente estude a
possibilidade de consertar vazamento de esgoto localizado no entron-
camento das ruas José Bruno e Engenheiro Banin, no bairro Camargo.

Carlos Alberto Estati
-Para que seja oficiado à  VIVO TELEFONIA  para que,  por
meio de seu  departamento  competente,  informe a esta Casa
de Leis  que providências estão sendo tomadas quanto a gran-
de quantidade de fios caídos nas vias públicas do nosso mu-
nicípio.
-Para que seja oficiado  à  Construtora Pacaembu – Bauru-SP,
para que,  por meio de seu  departamento  competente,  informe a
esta Casa de Leis se procedem as informações recebidas por este
vereador, de que essa conceituada construtora estaria estudando
a implantação de “casas populares” nas imediações do Bairro
Plimec,  em nosso município, para pessoas com renda de zero a
três  salários mínimos.
-Para que, por meio do Secretário Municipal de Planejamento e
Transportes  informe a esta Casa de Leis se existem em caráter de
urgência estudos visando a implantação de mão única de direção
na rua Major Toledo no Jardim Bonsucesso I.

-Para que seja oficiada  à  Delegacia Regional do Trabalho – Bauru-
SP,  para que informe a esta Casa de Leis, se estão sendo realizadas
inspeções do trabalho junto às empreiteiras e construtoras que ope-
ram em nossa cidade, tendo por finalidade a prevenção e manutenção
adequada dos direitos trabalhistas de seus funcionários. Do delibera-
do cientifique-se a Delegacia Regional do Trabalho – Bauru-Sp. – (Rua
Araújo Leite, 32-70) – Jardim Aeroporto – Cep. 17012-432.
-Para que, por meio da Secretaria Municipal de  Educação, informe
a esta Casa de Leis se procedem as informações chegadas até
este vereador de que a “Van” utilizada no transporte de crianças
com necessidades especiais em nossa cidade está sendo desvia-
da de sua atividade principal, podendo estar transportando tam-
bém alunos da zona rural.
-Para que, por meio da Secretaria Municipal de  Administração,
informe a esta Casa de Leis quais os reais motivos da falta do
fornecimento por parte do Poder Executivo de água potável ou mi-
neral, copos descartáveis, papel higiênico e outros materiais,  para
os funcionários das Secretarias Municipais.
-Para que informe a esta Casa de Leis se existe a possibilidade de
estar o Poder Executivo intervindo junto à SABESP e a CPFL San-
ta Cruz,  no sentido dos mesmos estarem facilitando ou até mes-
mo diminuindo  o prazo para atendimento das reivindicações  das
pessoas que trabalham na área da construção civil.

Denilson Rocha Ziroldo
-Para que seja oficiado a SABESP, para que estude a possibilida-
de de implantar tubulação adequada na rua Manduri,  localizada no
bairro  Parque Industrial  Jurumirim.
-Para que  seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, por
meio do setor competente, para que informe a esta Casa de Leis:
1)Quantos caminhões de lixo estão trabalhando?
2)Quantos caminhões estão quebrados?
3)Qual o valor em porcentagem das horas extras?
4)Já foram providenciados os uniformes para os coletores de lixo?
Requeiro ainda que, se possível, reveja a insalubridade dos servi-
dores que trabalham na coleta de lixo.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, por meio da Secreta-
ria da Saúde, para que estude a possibilidade de revisar os empe-
nhos dos motoristas de ambulância, pois o valor  de R$40,00 é
muito baixo. Sugerimos então,  em uma viagem de até 100km:
R$40,00; de 200km:R$60,00; acima de 200km:R$80,00.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, por meio do setor compe-
tente, reiterando o requerimento n°1008/2013,  para que nos informe:
1)Como está a entrega de próteses dentárias?
2)Existe a demanda reprimida?
3)Qual a lista de espera?
4) Quantos dentistas estão disponíveis para esta função?
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal,  por meio do setor com-
petente, reiterando o requerimento  n°1474/2013,  que nos informe:
1)Quais as ações desenvolvidas pelo CEREST de Avaré neste ano de 2013?
2)Quais os profissionais que compõem a equipe e quais as especi-
alidades de cada um?
3)Os responsáveis têm especialização em Saúde no Trabalho?
Obtivemos a resposta que o requerimento estava sendo encami-
nhado para o CEREST, mas até o presente momento não recebe-
mos nenhuma resposta.

Edson Flávio Theodoro da Silva
-Para que estude a possibilidade de tornar a Rua Romeu Bretas
em mão única em toda a sua extensão, no sentido bairro x centro.
Ou até mesmo a possibilidade de colocar placa de proibido estaci-
onar em um dos lados da rua.

Eduardo David Cortez
-Para que informe esta Casa de Leis, se há algum projeto para a
implantação de lixeiras ecologicamente corretas para a separação
adequada do lixo e a preservação do meio ambiente. Caso não
haja, sugerimos o estudo da viabilidade de tal projeto.
-Para que oficie ao Prefeito Municipal  que estude a possibilidade de
realizar plantio de árvores frutíferas, e também de cultivar  pomares
públicos pela cidade, aos moldes de Brasília e tantas outras.
-Para que cobre de maneira rigorosa a Sabesp, por causa  da falta
de água em bairros periféricos locais como o Conjunto Habitacional
Plimec, Jardim tropical e tantos outros.
-Para que cobre das secretarias e dos   setores competentes do
Governo do Estado de São Paulo o motivo pelo qual não há atrati-
vos turísticos, culturais, esportivos e populares nas dependências
do Horto Florestal.
-Para que informe esta Casa de Leis, se há algum projeto de
conscientização sobre coleta seletiva por parte dos alunos do en-
sino fundamental, médio e da comunidade em geral.
-Para que informe a esta Casa de Leis,  o motivo da não participação
dos empresários e comerciantes  locais em procedimentos licitatórios
como o  pregão eletrônico. Neste sentido gostaria que fosse aberto
um convite com a participação de todos os interessados.

-Para que informe a esta Casa de Leis o motivo pelo não uso do
EPI ( Equipamento de Proteção Individual) por parte de funcionári-
os públicos, principalmente os garis da coleta de lixo.
-Para que informe o motivo pelo qual ainda não foram tomadas
medidas cabíveis contra a Sabesp. Neste sentido gostaria que a
empresa fosse cobrada de forma intransigente, e também por in-
termédio da procuradoria do município promova demandas judici-
ais competentes como : Execução de Título Extrajudicial, obriga-
ção de fazer, Ação civil pública, revisional de contratos, anulatória
contratual ou até mesmo encaminhar ao Ministério Público para
que seja aberto um inquérito civil ou ação civil pública.

Júlio César Theodoro
-Para que seja oficiado ao Prefeito e o Setor Competente, para que
estude a possibilidade da implantação da “Lei da Industrialização”
que trata da unificação e padronização de incentivos para atração
de um grupo de empresários da área de alimentação.

Roberto Araújo
-Para que seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo pesar pelo falecimento de
MARIA ALDELI MACHADO SILVA
MARIA TEREZA DOS SANTOS
VALTERLIAS INACIO DA SILVA
ANTONIO CARLOS DA LUZ
-Para que seja oficiado a SABESP, para que providencie o conser-
to na tubulação de distribuição de água, mais precisamente na
esquina das ruas Félix Fagundes com Antonio Gomes Amorim.
Rosângela Paulucci Paixão Pereira
-Para que  seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que esclareça
se estão sendo tomadas providências com vistas à criação de uma
Comissão para acompanhar os concursos que serão realizados
pelo Executivo. Se negativo, diante da importância do assunto e
para demonstrar a transparência do certame, sugerimos que a
Comissão seja composta no mínimo por 07 (sete) integrantes, in-
clusive com membros da sociedade civil organizada.
-Para que esclareça se existe projeto para implantação em nossa
cidade do programa “Aprendiz Legal”, através de convênio com o
CIEE – Centro Integrado Empresa Escola.
-Para que, através do setor competente, nos esclareça quais os
motivos pelos quais os veículos obtidos através de doação da Re-
ceita Federal ainda não estão circulando.
-Para que envie para esta Casa de Leis cópia do contrato de leasing
dos caminhões de lixo, contrato esse que consta ter sido celebrado
no ano de 2011, para que possamos constatar quais as obrigações
da contratada na manutenção desses veículos assim como em rela-
ção a obrigação de pagamentos diante do fato de avarias no bem.
-Considerando-se que segundo o novo Código Florestal, a partir de
2008 todo Município está obrigado a fazer parte do Cadastro
Ambiental Rural para ter acesso aos créditos, REQUEIRO que
sejam enviadas para esta Casa de Leis as seguintes informações:
- O Município foi inscrito no Cadastro Ambiental Rural?
- Qual a posição do Município em relação a esse assunto e se já
existem projetos ou planos para obtenção de créditos.
- Se negativas as respostas, qual o óbice?

INDICAÇÕES
Bruna Maria Costa Silvestre - Presidente

-Para que   por meio do setor competente providencie a limpeza e
capinação do mato alto da calçada (passeio público) de um terreno
vago localizado na Rua Nicola Pizza Vila Martins III, entre os nú-
meros 1410 e 1432 e seja colocada placa de advertência “PROIBI-
DO JOGAR LIXOS E SIMILARES SUJEITO A MULTA”.
-Para que   por meio do setor competente providencie a retirada de um
caminhão de entulhos depositado em um terreno vago na Rua Saul Bertolaccini
confluência com a Rua Avelino Fernandes, Bairro Santa Elisabeth.
-Para que  por meio do setor competente providencie a retirada de
lixos e similares descartados inadequadamente em um terreno vago
na Rua Júlio Belluci, ao lado do número 255, Bairro Brabância.
-Para que  por meio do setor competente, providencie a retirada de
lixos e similares descartados inadequadamente na Rua Antônio
Gonçalves Guerra,  Bairro Brabância, e providencie tambor para o
armazenamento do lixo domiciliar.
-Para que   por meio do setor competente providencie a retirada de
ramadas e galhos secos depositados na calçada da igreja
Presbiteriana localizada na Rua Luiz Zanela, Bairro Santa Elisabeth.
-Para que  por meio do setor competente providencie a manuten-
ção do leito carroçável Rua Luiz Zanela, Bairro Santa Elisabeth,
em toda sua extensão.
-Para que   por meio do setor competente providencie a retirada de
3)tocos de árvore na calçada (passeio público) da Rua São Fernando
confluência com a Rua Zico de Castro, Jardim Brasil.
-Para que   por meio do setor competente providencie placa indicativa
de LOMBADA na Rua Professora Macambira, Jardim Brasil.
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-Para que   por meio do setor competente notifique o proprietário de
um terreno vago na Rua Felipe dos Santos confluência com a Aveni-
da João de Maria, Vila Martins II, para que o mesmo proceda com a
capinação do mato alto e a limpeza da calçada (passeio público).
-Para que   por meio do setor competente, providencie a troca de
um banco quebrado da praça localizada na Rua Antônio Zequi Vila
Martins III, bem como a retirada de uma árvore seca do local.
-Para que   por meio do setor competente, providencie a limpeza
de bancos sujos e a troca dos bancos quebrados da praça Bertinho
Rocha, Bairro Colina Verde.
-Para que   por meio do setor competente, providencie a repintura
da faixa de pedestre defronte à creche Ana Soares de Oliveira,
Jardim Tropical.
-Para que por meio do setor competente, providencie a manuten-
ção do leito carroçável” operação tapa buracos” na Rua Antônio
Zequi confluência com a Rua Bruno Tamassia, Vila Martins III.
-Para que   por meio do setor competente, providencie a capinação
do mato alto no leito do córrego do curtume localizado na Rua Saul
Bertolaccini, Bairro Santa Elisabeth.
-Para que por meio do setor competente, notifique a SABESP,
para que a mesma providencie a recuperação do leito carroçável da
Rua Minas Gerais defronte aos numerais: 1255 e 1433, Centro.
-Para que por meio do setor competente, notifique a SABESP para
que a mesma providencie a manutenção do leito carroçável da Rua
Saul Bertolacini defronte ao campo do São Pedro Futebol Clube,
Bairro Santa Elisabeth.
-Para que por meio do setor competente, notifique a SABESP,
para que a mesma providencie a manutenção do leito carroçável da
Rua Fabio Luiz Daffara, Jardim Tropical.
-Para que   por meio do setor competente, providencie a capinação
do mato alto no leito do córrego do Água Branca localizado na Rua
Hany Ward, Bairro Água Branca.
-Para que   por meio do setor competente, providencie a capinação
do mato alto, bem como a limpeza de toda a extensão da Avenida
Ouro Verde, Bairro Porto Seguro.
-Para que   por meio do setor competente, providencie a capinação
do mato alto bem como desobstrução da calçada(passeio público)
de um terreno situado a Rua Fuad Jubran, Jardim Brasil, REITE-
RANDO a Indicação nº 416/2013.
-Para que   por meio do setor competente, providencie com urgên-
cia a recuperação do leito carroçável da Rua Ammos Contrucci,
Bairro Jardim Brasil, bem como a retirada de entulhos que estão
depositados na via.

Marcelo José Ortega – Vice-Presidente
-Para que através do setor competente estude a possibilidade de pa-
gar em dinheiro o valor correspondente a cesta natalina, entregues
aos servidores públicos municipais durante a época de fim de ano.

Francisco Barreto de Monte Neto – Segundo Secretário
-Para que seja oficiado, através da secretaria  competente seja
verificada a possibilidade de levar à Rua Dr. Félix Fagundes, ilumi-
nação e decoração de natal, como incentivo aos comerciantes
daquela localidade.
-Para que oficie o Prefeito Municipal,  para que por meio da secre-
taria  competente seja verificada a possibilidade de efetuar manu-
tenção na calçada no entorno da FREA.
-Para que oficie o Prefeito Municipal,  para que por meio da secre-
taria  competente seja verificada a possibilidade de efetuar manu-
tenção na calçada em frente ao ponto de táxi da Matriz.

Antonio Leite de Oliveira
-Por meio do setor competente, providencie reparos estrutural na
escola Municipal Celina Villela Duarte Bruno no Balneário Costa
Azul, conforme constatações abaixo relacionadas, após visita deste
vereador à referida escola:
Solicitações:
- Elevar mureta em pelo menos 30 cm
- Reformar brinquedos do parquinho, e trocá-lo de lugar, colocando-
o em um lugar, mais seguro
- Construir proteção da fossa
- Cobertura da quadra, iluminação, reforma arquibancada e
alambrado
- Nivelar as caixas de esgoto (forma que esta hoje oferece muitos
riscos de acidentes) - Conserto em todas as portas e portão do
prédio que se encontram danificadas
- Instalar os bebedouros que já foram comprados
- Reparos computadores que estão encostados, cadeiras e mesas
para sala computação.
- Estude a possibilidade de construir uma biblioteca
- Estude a possibilidade de construir um estacionamento com co-
bertura adequada

Benedito Braz Ferreira
-Para que, através da secretaria  competente, verifique a possibili-
dade de realizar operação tapa-buracos e manutenção na Rua
Máxima Brizola, no Bairro Alto.
-Para que, através da secretaria  competente, verifique a possibili-
dade da retirada de rotatória localizada na rua sem saída Valter
Garcia, no bairro São Felipe.
-Para que, através da secretaria competente, verifique a possibili-
dade de realizar manutenção e ajustamento no campo de malha
localizado ao lado do campo de futebol amador do São Pedro Fute-
bol Clube.
-Para que, através da secretaria competente, verifique a possibili-
dade de realizar limpeza e retirada de entulho no terreno baldio
localizado na rua Nicanor Garcia, entre as ruas Francisco Jorge de
Lima e Luiz Bastos Cruz, no bairro Plimec.

Carlos Alberto Estati
-Para que por meio de Secretaria Municipal Competente organize
uma operação tipo “BOTA FORA”, onde os munícipes possam es-
tar descartando de forma correta, materiais sem utilidade (móveis,
utensílios domésticos, limpeza de jardins, terrenos, etc...).

Denilson Rocha Ziroldo
-Para que oficie ao Prefeito Municipal, por meio do setor compe-
tente, que estude a possibilidade de rebaixar o canto da calçada
situada em frente à loja Explosão Boutique, confluência das ruas
Rio de Janeiro e  Bahia, para que os cadeirantes possam transitar
livremente pelo local.
-Para que oficie ao Prefeito Municipal,  por meio do setor compe-
tente que estude a possibilidade de implantar lombadas ou reduto-
res de velocidade na rua Geraldo José Silvestre, em frente a praça
Vereador Duilio Contrucci Gambini.

Edson Flávio Theodoro da Silva
-Por meio do setor competente que providencie os reparos neces-
sários na pista de rolamento da Rua Santa Veronica localizada no
bairro Vera Cruz.
-Por meio do setor competente que providencie com urgência os
reparos necessários na pista de rolamento da Rua Antônio Gomes
de Amorim nos trechos entre a Rua Felix Fagundes e Avenida
Paranapanema.
-Por meio do setor competente que providencie uma rigorosa fisca-
lização na Rua Lazaro Benedito de Oliveira ,via esta que interliga
os Bairros Vera Cruz e Bairro Ipiranga.
-Para que seja oficiado ao Conselho Municipal de Trânsito, a fim de
que informe a esta Casa de Leis se existem estudos para colocação
de redutores de velocidade ao longo da Avenida Espanha, principal-
mente no sentido bairro x rotatória da Avenida Celso Ferreira da Silva.
-Por meio do setor competente  providencie estudos no sentido de
implantar redutor de velocidade na Rua Higino Rotelli, entre as qua-
dras da Rua Professor Amorim e Nicola Pizza, proximidades da
Escola Eruce Paulucci.

Eduardo David Cortez
-Para que troque 2 lâmpadas de 2 postes localizados na Rua Inácio
Coutinho, Parque São Jorge, defronte ao nº 31.
-Para que estude junto á Secretaria de Turismo, a possibilidade de
uma parceria público - privada, para trazer a Avaré o campeonato
estadual de golf.
-Para que estude a possibilidade de conceder, mediante a concor-
rência, um espaço entre o camping  municipal e o Balneário Costa
Azul para a instalação de um parque aquático, o qual poderá ser
inflável, um grande atrativo para a Estância.
-Para que promova uma limpeza urbana  nas praças, logradouros
públicos e principalmente nos bancos de jardins. Pedimos urgên-
cia para a resolução do problema.
-Para que promova  uma limpeza urbana  no Bairro Residencial
Vale do Sol.. Pedimos urgência para a resolução do problema.

Júlio César Theodoro
-Para que instale uma caneleta na lombada na Avenida Paulo
Novaes, aproximadamente no número 550, para evitar empoçamento
e decorrentes acúmulos de água, devido ao grande fluxo de água
nos dias de chuva.
-Para que ofereça um subsídio para apoiar o Projeto Auge –
Formação de Base para atletas, de responsável Técnico
Sr. Geraldo Laudemir Urbano da Costa, para que possa le-
var os atletas avareenses para  fazer teste no Grêmio de
Porto Alegre.

Roberto Araujo
-Para que através do Departamento competente providencie repa-
ros urgentes na pista de rolamento da Rua Romeu Bretas, imedia-
ções do nº 658, onde existem muitos buracos que estão atrapa-
lhando a entrada e saída de veículos.

-Para que através do Departamento competente providencie repa-
ros urgentes na pista de rolamento da Rua Antonio Gomes Amorim,
mais precisamente no quarteirão compreendido entre as ruas
Diamentino Ferreira Inocêncio (antiga rua 5) e a Avenida
Paranapanema.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
-Por meio da Secretaria competente, solicitamos realização de
campanha para conscientização de proprietários de imóveis locali-
zados em ruas pavimentadas para que estes construam calçadas
para pedestres.
-Por meio da Secretaria competente, para que realize reunião com
todo o funcionalismo ligado ao setor de limpeza do Município, para
esclarecimentos sobre assunto que circula na mídia a respeito da
terceirização da coleta de lixo.
-Para que por meio do setor competente, realize a catalogação e
registro das nascentes existentes no município, para  proteção
das mesmas.
-Por meio do setor competente, para que sejam instalados nas
praças e parques de nossa cidade, equipamentos especialmente
desenvolvidos para crianças portadoras de deficiência.
-Por meio do setor competente, para que faça a remoção de  veícu-
los abandonados e estacionados nas ruas da cidade.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Fica ratificada a Dispensa de Licitação 10/2013 – Processo 24/
2013, para a empresa VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO
LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 09.943.728/0001-21, com sede na
Rua Pioneiro Mitsuzuchi Tokuda, 244 – Jardim Dourados – Maringá/
PR, no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cincoenta reais) mensais,
perfazendo um total de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais),
objetivando a contratação de empresa para locação de Sistema
Eletrônico de Controle de Tempo e Microfone para uso na Câmara
de Vereadores da Estância Turística de Avaré, com fulcro no artigo
24, inciso II da Lei n.º 8.666/93.
As despesas decorrentes da presente Dispensa serão empenha-
das através da seguinte dotação orçamentária:
01.01.02.01.122.7005.2258-3.3.90.39.00-14.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 29 de
novembro de 2013.

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidenta da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 16/2013
Contrat ante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contrat ada: VOTECH TECNOLOGIA  EM VOTAÇÃO LTDA
Objeto:  contratação de serviços de locação de Sistema Eletrônico
de Controle de Tempo e Microfone, para uso na Câmara de Verea-
dores da Estância Turística de Avaré.
Prazo de vigência do contrato: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).
Referente : Processo nº 24 /2013 – Dispensa de Licitação 10/2013.
Data do ajuste:  02 de dezembro de 2013.

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidenta da Câmara

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Fica ratificada a Dispensa de Licitação nº 09 – Processo 23/13,
para o Sr. ALEXANDRE LEAL  NIGRO, brasileiro, casado, enge-
nheiro civil, CREA SP nº 5060938563, inscrito no CPF nº
177.814.438-10, residente a Rua Hugo José Bannwart nº 90,
Residencial Village,  Avaré – SP, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil
e quinhentos reais), objetivando a contratação de serviços técni-
cos de engenharia para realização de levantamento e orçamento
visando reforma, inclusive acessibilidade, ampliação e pintura do
prédio da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré,
bem  como, prestar serviços de engenharia consultiva, para auxili-
ar os trabalhos de Comissão Permanente para Julgamento das
Licitações, para a contratação de empresa especializada para exe-
cução dos serviços, com fulcro no artigo 24, inciso I, da Lei n.º
8.666/93.
As  despesas decorrentes da presente Dispensa serão empenha-
das através da seguinte dotação orçamentária: 01.01.02-
01.122.7005.2258-3.3.90.36.00-13
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 29 de
novembro de 2013.

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente da Câmara
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EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 17/2013
Contrat ante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratado: ALEXANDRE LEAL NIGRO
Objeto:  Prestação de serviços técnicos de engenharia para reali-
zação de levantamento e orçamento visando reforma, inclusive aces-
sibilidade, ampliação e pintura do prédio da Câmara de Vereadores
da Estância Turística de Avaré, bem  como, prestar serviços de
engenharia consultiva, para auxiliar os trabalhos de Comissão Per-
manente para Julgamento das Licitações, para a contratação de
empresa especializada para execução dos serviços.
Prazo de vigência do contrato: 180 (cento e oitenta) dias.
Valor: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
Referente : Processo nº 23 /2013 – Dispensa de Licitação 09/2013.
Data da ratificação: 29 de novembro de 2013.
Data do ajuste:  02 de dezembro de 2013.

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidenta da Câmara

RESOLUÇÃO Nº 378/2013
(Dispõe sobre alteração de dispositivos da Resolução nº 175, de

1º de Dezembro de 1992)

A MESA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ, usando de suas atribuições regiment ais e le-
gais, RESOL VE:-
Artigo 1º  - O inciso I do artigo 91, da Resolução nº 175, de 1º de
dezembro de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 91.  As sessões serão:
 I – ordinária, realizadas às segundas-feiras, às 19 (dezenove) horas.
Artigo 2º  - O Caput do artigo 93, da Resolução nº 175, de 1º de
dezembro de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 93.  Excetuadas as Solenes ou Especiais, as sessões terão
duração máxima de 4 (quatro) horas, podendo ser prorrogada por
iniciativa do Presidente ou a pedido verbal de qualquer Vereador,
sempre aprovado pelo Plenário.
Artigo 3º  - O artigo 100, da Resolução nº 175, de 1º de dezembro
de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 100.  Esgotada a matéria do Pequeno Expediente ou o tempo
que lhe é reservado, passar-se-á à Palavra Livre, que terá duração
máxima de 75 (setenta e cinco) minutos, vedada a prorrogação, e
da qual será descontado os minutos que eventualmente o Peque-
no Expediente tenha ultrapassado.
Artigo 4º  - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
AVARÉ, aos 03 de Dezembro de 2.013-

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré na data supra.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Projeto de Resolução nº 11/2013
Autoria: Mesa Diretora
Aprovado pelo voto da maioria, em Sessão de Ordinária de 02/12/2013.

BRUNA MARIA COSTA
SILVESTRE

Presidente da Câmara

 MARCELO JOSÉ ORTEGA
Vice-Presidente

ERNESTO FERREIRA DE
ALBUQUERQUE

1º Secretário

FRANCISCO BARRETO DE
MONTE NETO
2º Secretário

INEDITORIAIS

Secretaria Municip al de Assistência e
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência – CMDPD

Lei Estadual nº 7853/1989 - Lei Municipal – nº 1.682/13
Decreto- 3.491/2013

Convocação
A Vice Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência (CMDPD), Srª. Leandro Mattar de Alcântara,
convoca os/as Conselheiros e seus Suplentes , para Reunião
Ordinária   que será realizada no dia 12/12/13 às 09:00 horas,  na
sala dos Conselhos Municipais junto à Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social  situada na rua Rio Grande
do Sul, 1750 – fundos.
Pauta:
· Leitura de ata, documentos, deliberações/encaminhamentos;
· Comunicado ao Superior e chefe do Executivo (Prefeito)
em caso de falta sem justificativa por escrito;
· Participação mais ativa dos membros do Conselho.
· Momentos finais da reunião (20 minutos) para discussões
gerais.
· Formação de Comissões para divisões de tarefas.
· Finalização de pendências de 2013.
· Outras providências.

Contamos com a  presença de todos
em caso de imprevistos, favor comunicar por escrito  com

antecedência.
e-mail:cmd pd@avare.sp.gov .br

Ata da Audiência Pública de 02/12/2013
Reorganização da Sociedade Civil – CMPD 2014/2015
Às dezenove horas e trinta minutos do dia dois do mês dezembro
do ano de dois mil e treze na sede da AREA – Associação Regio-
nal dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Avaré, teve inicio
a audiência pública do CMPD – Conselho Municipal do Plano Dire-
tor, devidamente convocada para a eleição dos membros da socie-
dade civil biênio 2014/2015.  Com a presença dos conselheiros
titulares Carlos De Petrini da Silva Coelho, César Piagentini Cruz,
Eduardo Augusto Zanella, Giovani Antonangelo, João José Dalcim,
José Geraldo Dias Barreto, José Ricardo Cardozo Barreto,
Lambertus, J.A.M.V.H. Heijmeijer, Ludmilla Righi Orsi, Marcelo
Nassif Avellar, Marcos Boock Rutigliano, Maria José da Cunha,
Vilma Zanluchi, Paulo Henrique Ciccone, Pedro Paulo Dal Farra
Furlan, Ronaldo de Souza Vilas Boas, Silmara Rodrigues, Sueli C.
S. Papay, suplentes no exercício da titularidade: Eliege Baptista
Pereira, Deira A. V. Villen, Marcos Danilo Burini, Iris Natália Vaz
Arca, Suplentes: Graziela J. F. Doneux, Plinio Martins Damásio,
Luiz Gustavo Gomes, Eneas Francisco Grassetti, Vilma Tereza
Deolim, Antonio Alves Nunes Sobrinho, participantes: Adriana de
Menezes Tavares, Maria de Lourdes Conti, Ligia Domingues
Paulucci, Ovidio Negrão Junior, Ronaldo Abdala, Rodrigo C. Vilela,
Carmen F. L. P Hellmeister, Lucia de Souza Pinto, João José
Acácio, Marcio de Almeida Pernambuco, Paulo César Alves, Sandra
Regina Arca, Orlando Gambini Filho, Paulo Cesar Gonçalves e
Angelo A. Marcusso. Justificaram ausência os conselheiros: Heber
Brianezzi Fuentes e Fernando Franco Amorim. Abrindo a reunião o
presidente Marcos Boock Rutigliano explanou sobre as competên-
cias do CMPD, destacando a importância do processo de revisão
que ocorrerá em 2014. Informou que o cadastramento para as enti-
dades interessadas em compor o Conselho será realizada pela
secretaria até às vinte horas. Na sequência explanou sobre os
critérios de escolha: 1º Participação anterior – considerando-se as
mais próximas; 2º presidentes ou representantes de outros Con-
selhos e 3º garantir a diversidade de instituições. Informou que a
sociedade civil possui dezesseis vagas titulares e mais dezesseis
suplentes, das quais até quadro vagas podem ser ocupadas por
cidadãos sem representação. Destacou que não haverá nenhum
critério para escolha relativo ao nível de escolaridade, poder econô-
mico ou poder político.  Ressaltou sobre a necessidade de forma-
ção de Câmaras Técnicas para discussão dos diversos assuntos
da revisão, neste caso independente de pertencer ao CMPD as
pessoas interessadas poderão participar. Encerradas as inscrições
para as entidades, foram registradas vinte e sete entidades/insti-
tuições, a saber: Santa Casa de Misericórdia, OAB, Loja Maçôni-
ca Acácia, AREA, ACIA, CONDEPHAC, ADEMA, Associação dos
Veterinários, ADECCA, ASSOCIART, Fundação Padre Emilio
Immoos, COMTUR, Amor de Quatro Patas, Assoc. dos Funcioná-
rios da Polícia Civil, CPP, Conselho Municipal do Idoso, Loja Maçô-
nica Álvaro Carvalho, Loja Maçônica Estrela, AAVANTE – Antigo
mobilismo, Centro Avareense, Eduvale, Rotary Clube Avaré
Jurumirim, Colônia Espírita Fraternidade, FSP, IFSP, ADERJ. Na
sequencia o presidente abordou a incompatibilidade do pleito feito
pelo Paulo Ciccone como sociedade civil, quando da verdade deve-
ria representar o Poder Executivo.  Também explanou sobre a
recondução feita pelo Executivo em relação ao Miguel Chibane e
suplente que nunca participam das reuniões. Silmara destaca tam-
bém a indicação do Gato, lembrando que das onze reuniões ordi-
nárias realizadas ele nunca veio e a sua suplente apareceu em
apenas  uma.  Destacou que o CMPD precisa de membros presen-

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO EXTRA ORDINÁRIA
Ficam CONVOCADOS os Conselheiros do CONDEPHAT – Conse-
lho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural
de Avaré para REUNIÃO ORDINÁRIA a se realizar no próximo dia 10
de dezembro de 2013 às 16h30 no Museu Anita Ferreira de Maria
Pauta da Reunião:

ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2014/2017
Pedimos aos Conselheiros que levem pessoas interessadas para
participar DO CONSELHO.
Avaré, 01 de dezembro de 2013

ANGELA GOLIN
PRESIDENTE

GUMERCINDO CASTELUCCI FILHO
SECRETÁRIO EXECUTIVO

Condephac – Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Artístico e Cultural de Avaré.

tes, que possam auxiliar na analise e relatoria dos processos.
Silmara verifica que excepcionalmente nesta audiência tanto a su-
plente da saúde como da indústria e comercio se fizeram presen-
tes.  Como a indicação para representantes do Poder Executivo é
ato discricionário do prefeito, o presidente sugere que a nova dire-
toria observe o numero de faltas e aplique os procedimentos conti-
dos no Regimento. Na sequencia o presidente retomou a composi-
ção das entidades. Nassif sugeriu que as entidades se compuses-
sem da mesma forma que foi realizado da outra vez.   Rutigliano
enfatizou a necessidade de similaridade.  César Cruz, presidente
da OAB, abriu mão do suplente da OAB e como representante da
Santa Casa também. Primeira vaga:  Titular OAB  - Silmara
Rodrigues – Suplente: Faculdade Eduvale – Heber Brianezi Fuentes;
Segunda V aga as entidades alternaram a posição, ficando: Titu-
lar AAVANTE – Antonio Alvez Nunes Sobrinho e Suplente:
ASSOCIART – Sueli C.S. Papay; Terceira vaga:   Titular
CONDEPHAC – Ludmilla Orsi Righi e Suplente: CMI – Conselho
Municipal do Idoso – Lucia de Souza Pinto; Quarta vaga: Titular:
FSP - Carmen Francisca Lourenço Pinto Hellmeister e Suplente:
IFSP – Adriana de Menezes Tavares; Quint a Vaga: Titular: Santa
Casa de Misericórdia de Avaré – César Piagentini Cruz e Suplente:
Rotary Club Avaré Jurumirim – João José Acácio; Sexta Vaga:
Titular Colônia Espírita Fraternidade – Carlos De Petrini da Silva
Coelho, Suplente: Fundação Padre Emilio Immos – Graziela
Junqueira Franco Doneux;  Sétima Vaga: Titular: Associação dos
Médicos Veterinários com Luiz Gustavo Gomes – Suplente: Amor
de Quatro Patas – Associação de Proteção Animal com Ligia
Domingues Paulucci; Oitava Vaga: Titular: ADEMA – José Geral-
do Dias Barreto, Suplente: ADECCA Luiz Ricardo de Moura; Nona
Vaga: Titular: Loja Maçônica AR Álvaro Palmeira – Ronaldo Abdala
e Suplente: Loja Maçônica Acácia- Paulo Cesar Alves; Décima
Vaga: Titular: CPP Centro do Professorado Paulista: Pedro Paulo
Dal Farra Furlan,  Suplente: Associação dos Funcionários da Polí-
cia Civil – Orlando Gambini Filho; Décima primeira vaga: Titular:
Centro Avareense – Eduardo Augusto Zanella, Suplente: ACIA –
Angelo Antonio Marcusso, Décima segunda vaga: Titular:
COMTUR – Lambertus J.A.M.V.H. Heijmeijer, Suplente: cidadão:
Stefan Gerd Richard Weltzer;   Décima terceira vaga: Titular:
AREA – Marcos Boock Rutigliano e Suplente: AREA – Mário Ribei-
ro Duarte; Décima quart a vaga: Titular: ADERJ – Vilma Zanluchi,
Suplente: ADERJ Luiz Calistro; Décima quint a vaga: Titular: ci-
dadão Plinio Martins Damásio, Suplente: cidadão Eneas Francis-
co Grassetti;  Décima sexta vaga: Titular: cidadão Ovidio Negrão
Junior, Suplente: cidadão: Marcelo Nassif Avellar.  Na sequencia o
presidente argumentou que uma vez apresentada a relação dos
representantes do poder público, e a presença maciça dos mem-
bros já se poderia realizar a eleição da nova Diretoria biênio 2014/
2015, com isso se evitaria uma nova reunião. Os presentes con-
cordaram na realização da eleição.  Na sequencia Marcos apre-
sentou os nomes indicados para nova Diretoria, para presidente
Eduardo Augusto Zanella, vice César Piagentini Cruz, primeira se-
cretária Deira Villen e segundo secretário Carlos De Petrini da Sil-
va Coelho. Na sequencia o conselheiro João José Dalcim questio-
nou que o regimento interno previa que a vice presidência pertence-
ria a chapa branca. Silmara argumentou que o regimento é omisso
em relação à distribuição de vagas e que de qualquer forma, com a
indicação de Deira para ocupar o cargo de secretaria, o poder pú-
blico estaria representado na diretoria. Coelho argumenta que tan-
to os cargos de presidente como de vice não deveriam ser ocupa-
dos pela chapa branca em virtude da autonomia do Conselho.
Ciccone defende que não ve objeção nesses cargos serem ocupa-
dos por representantes do Poder Executivo e que todos devem ter
o direito de concorrer.  Marcos coloca em votação a proposta do
Dalcim de que a vice presidência deveria ser ocupada por repre-
sentante do poder executivo e a proposta do Coelho de que a pre-
sidência e a vice deveriam ser ocupadas por sociedade civil. Em
votação saiu vencedora a proposta do Coelho.   Em discussão se
essa definição deveria ser tomada como regra, Silmara argumen-
tou que considera difícil taxar como regra que esse ou aquele car-
go devam ser ocupados de tal maneira, considerando que cada
caso é um caso.  Após discussão decidiu-se que esse critério é
valido apenas para essa eleição. Na sequencia o presidente con-
cedeu intervalo para os presentes discutirem sobre possíveis can-
didatos.   No retorno, não havendo outros interessados aos cargos
da diretoria do CMPD 2014/2015, foram eleitos por aclamação com
uma salva de palmas Eduardo Augusto Zanella (presidente), César
Piagentini Cruz (vice-presidente), Deira Villen (primeira secretária)
e Carlos De Petrini da Silva Coelho (segundo secretário). A seguir
Marcos passou a palavra ao presidente eleito Eduardo que teceu
suas considerações argumentando que conta com a colaboração
de todos no processo participativo e democrático da revisão. A
seguir fez uso da palavra a Conselheira Sueli que agradeceu ao
presidente Marcos por toda dedicação. Na sequencia o conselhei-
ro Geraldo Barreto agradeceu aos trabalhos prestados pela secre-
tária Silmara. A seguir o Conselheiro Ciccone ressaltou também a
dedicação e trabalho prestado pela arquiteta Angela Golin que aca-
bou se afastando do Conselho.  A secretária Silmara informou a
todos a próxima reunião, agendada para 12/12. O presidente agra-
deceu a presença de todos e encerrou a reunião.  Nada mais tendo
sido acrescentado, eu Silmara Rodrigues, primeira secretária do
Conselho Municipal do Plano Diretor, relatei e subscrevi a presente
ata que assino juntamente com o presidente Marcos Boock
Rutigliano.
Avaré, 02 de dezembro de 2013.
 Silmara Rodrigues Marcos Boock Rutigliano
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CMPD – Conselho Municipal do Plano Diretor
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA

Ficam por meio desta CONVOCADOS os Conselheiros do CMPD
– Conselho Municipal do Plano Diretor para REUNIÃO ORDINÁRIA
a se realizar no próximo dia 12 de dezembro 2013 (quinta-feira)
às dezenove horas na Câmara Municipal a Av. Misael Eufrasio Leal,
999 – Avaré - SP.
Pauta da Reunião:
· Comunicações do Presidente;
· Aprovação da ata da reunião de 13/11/2013 enviada por correio
eletrônico;
· Apontamentos da Secretaria – distribuição;
· Comentários sobre os processos pendentes em fase de análise;
· Processo 078/2012 - Leitura, Discussão e Votação;
· Processo 156/2013  - Arquivamento
· Processo 157/2013  – Leitura, Discussão e Votação;
· Processo 158/2013 – Leitura, Discussão e Votação;
· Processo 159/2013 - Leitura, Discussão e Votação;
· Assuntos de Interesse.
As reuniões do CMPD são abertas à população.
Avaré, 02 de dezembro de 2013.

MARCOS BOOCK RUTIGLIANO
PRESIDENTE CMPD

Cooperativa dos Piscicultores do Médio e Alto
Paranapanema - COOMAPEIXE

CNPJ 10.650.044/0001-10

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
6.ª ASSEMBLEIA  GERAL ORDINÁRIA

COOPERATIVA DOS PISCICULTORES DO
MÉDIO E ALTO PARANAPANEMA

1ª, 2ª e 3ª Convocação
O diretor–presidente da Cooperativa dos Piscicultores do Médio
e Alto Paranapanema  – COOMAPEIXE – CNPJ nº 10.650.044/
0001-10, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo –
JUCESP – sob numero 354000976I2, no uso de suas atribuições
legais e de acordo com o disposto no Estatuto Social, CONVOCA
os vinte e sete cooperados em condições de votar, para participar
da 6ª Assembléia Geral, a ser realizada no dia dez de janeiro de
2.014, sexta-feira, na Rua Fernando de Noronha, 356 – J. Brasil –
Estância Turística de Avaré, com primeira chamada às 17h00, com
dois terços dos seus cooperados; em segunda chamada às 18h00,
com metade mais um dos cooperados e em última chamada às
19h00, com o mínimo de dez cooperados para deliberar sobre a
seguinte Ordem do Dia: 1. Leitura, discussão e aprovação da ata
da assembléia anterior; 2. Prestação de Contas do Exercício 2.013;
3. Contratação de funcionário; 4. Eleição e posse do Conselho
Fiscal (CFis); 5. Relatório Anual de Atividades (RAA 2013); 6. De-
mais assuntos deliberativos ou não, de interesse da COOMAPEIXE.
Estância Turística de Avaré, 03 de dezembro de 2.013.

Fernando Fernandes
Diretor Presidente

REGIMENTO INTERNO
CONSELHO DO PLANO DIRETOR

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º.  O Conselho Municipal do Plano Diretor de Avaré, CMPD,
nos termos do artigo 149, da Lei Complementar n°. 154, de 27 de
setembro de 2011, tem seu funcionamento definido pelo presente
Regimento Interno.
Parágrafo único. Nos termos da legislação vigente, o Poder Exe-
cutivo Municipal proverá os recursos para o desempenho das fun-
ções do CMPD, cabendo ao Presidente do Conselho solicitá-los.
Art. 2º.   O Conselho Municipal do Plano Diretor de Avaré – CMPD é um
órgão consultivo e deliberativo em matéria de natureza territorial e de
política urbana, composto por representantes do Poder Público por ele
indicados e da Sociedade Civil, eleitos na forma deste Regimento Interno.
§ 1º. O Conselho Municipal do Plano Diretor é vinculado ao Gabi-
nete do Prefeito Municipal e suas reuniões ordinárias serão reali-
zadas 01 (uma) vez ao mês, com exceção do mês de janeiro em
que fica dispensada a realização.
§ 2º. As reuniões ordinárias do CMPD acontecerão em dias alter-
nados da semana, obedecendo uma sequência de segunda a quin-
ta-feira, sendo que a primeira ocorrerá numa segunda-feira, a próxi-
ma, numa terça-feira, e assim por diante, até tornar a ocorrer nova-
mente numa segunda-feira, quando será reiniciada a sequência.

TITULO II
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 3º.  Compete ao CMPD:
I- elaborar o Regimento Interno, nele contemplando a sua forma de
organização e representação;
II- acompanhar a implementação do Plano Diretor, analisando e
deliberando sobre questões relativas à sua aplicação;
III- proceder à apreciação prévia, deliberando e emitindo pareceres
sobre a proposta de revisão do Plano Diretor;
IV- acompanhar a execução de planos e projetos de interesse do
desenvolvimento territorial, inclusive os planos setoriais;
V- deliberar sobre projetos de lei de interesse da política urbana,
antes de seu encaminhamento à Câmara Municipal;
VI- gerir os recursos oriundos do Fundo Municipal do Plano Diretor;
VII- monitorar a concessão de outorga onerosa do direito de cons-
truir e a aplicação da transferência do direito de construir;
VIII- aprovar e acompanhar a implementação das Operações Urba-
nas Consorciadas;
IX- acompanhar a implementação dos demais instrumentos urba-
nísticos;
X- zelar pela integração das políticas setoriais;
XI- deliberar, por meio de resoluções, sobre as omissões e casos
não perfeitamente definidos pela legislação urbanística municipal;
XII- convocar, organizar e coordenar as conferências e assembléi-
as territoriais;
XIII- convocar audiências públicas;
XIV- indicar, através de oficio, ao Executivo e/ou ao Legislativo Mu-
nicipal, questões especificas que requeiram tratamento planejado;
XV- apreciar e pronunciar-se sobre planos gerais e específicos,
que estejam relacionados com o interesse de toda a comunidade,
no que diz respeito ao desenvolvimento municipal;
XVI- articular-se com os demais Conselhos Municipais na aprecia-
ção dos planos setoriais;
XVII- acompanhar e colaborar com os processos de discussão pú-
blica das diretrizes dos planos setoriais emitindo manifestações;
XVIII- acompanhar e fiscalizar os atos do poder público, no que diz à
observância das metas e diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor;
XIX- proceder a todos os demais atos necessários ao desempenho
de suas competências tendo em vista os objetivos a que visa;
XX- tratar dos assuntos de interesse comum entre os Conselhos de
Planos Diretores ou Entidades congêneres de outros Municípios;
XXI- aprovar as atas de reuniões, preferencialmente na reunião sub-
seqüente;
XXII- emitir e revisar resoluções, sobre matérias de sua competência;
XXIII- dirimir dúvidas e deliberar sobre casos omissos porventura
existentes na Lei Complementar n°. 154, de 27 de setembro de
2011 (que institui o Plano Diretor), na legislação edilícia e nas res-
pectivas regulamentações;
XXIV- apreciar, antes de serem encaminhados à Câmara de Verea-
dores, as propostas de alterações do Plano Diretor, Lei de Uso e
Ocupação de Solo, Código de Obras e Código de Posturas;
XXV- apontar, mediante menção de agravo ao Prefeito Munici-
pal, apontando previa ou, incidentalmente, prejuízo ou dano prove-
niente de irregularidades na execução do Plano Diretor.
§ 1º O “quorum” necessário para a manifestação de menção de
agravo do Conselho, será da metade mais um dos Conselheiros
presentes. 
§ 2º O Prefeito Municipal deverá apresentar resposta à menção de
agravo, fornecendo os devidos esclarecimentos e/ou apontando as
necessárias providências relativas ao objeto da menção, no prazo
máximo de 15 dias a contar da data do recebimento da mesma.

TÍTULO III
DO PLENÁRIO

Capitulo I
Dos Membros

Art. 4º.    O Conselho Municipal do Plano Diretor será composto por
24 (vinte e quatro) membros e respectivos suplentes, na proporção
de 16 (dezesseis) membros da sociedade civil e 8 (oito) membros
do Poder Publico.
§ 1º Os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal do
Plano Diretor, representantes do Poder Público, serão por estes
formalmente indicados;
§ 2º. Os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal do
Plano Diretor, representantes da sociedade civil, serão eleitos em
Audiência Pública, realizada para este fim, com antecedência mí-
nima de 10 (dez) dias do término do mandato do CMPD em funci-
onamento.
§ 3º. Para a eleição de que trata o § 2º, os cidadãos que este-
jam interessados em fazer parte do CMPD deverão se apresen-
tar munidos de um ofício de indicação expedido por associação,
sindicato ou qualquer entidade congênere, que seja legalmente
constituída como representativa de algum segmento da socie-
dade avareense, ou se apresentar com os documentos pesso-
ais e se candidatar como cidadão, neste caso limitado a 04
(quatro) membros.

§ 4º. A Audiência Pública para a eleição dos membros do CMPD
representantes da sociedade civil será instalada e conduzida pelo
Presidente do CMPD e secretariada pelo Secretário do mesmo
órgão, cujo mandato vai se findar.
§ 5°. Instalada a Audiência Pública, o Presidente, diante do núme-
ro de inscritos, apresentará uma proposta de como poderá ser feita
a nova composição do CMPD e sua eleição.
§ 6°. O Plenário da Audiência Pública é soberano para acolher,
rejeitar ou modificar a proposta apresentada na forma do parágrafo
anterior, podendo, inclusive, apresentar um substitutivo, o qual pas-
sará imediatamente à discussão e votação.
§ 7º Após a realização da Audiência Pública, o Senhor Prefeito
Municipal, publicará decreto formalizando a constituição do referi-
do Conselho.
§ 8°. As pessoas da sociedade civil assumirão a condição de
conselheiro em eventuais substituições, de acordo com o
numero de votos obtidos na eleição.
 § 9º - conselheiro excluído por falta de participação ficará
impedimento para participar da próxima eleição.
Art. 5º.  Os novos conselheiros do CMPD tomarão posse,  na
primeira reunião ordinária ou extraordinária, até 15 (quinze) dias
após o Decreto de nomeação.

Capitulo II
Do Mandato dos Conselheiros

Art. 6°. O mandato dos conselheiros será 02 (dois) anos sendo
permitida a recondução mediante indicação, para os membros da
Administração Pública e, através de eleição, para os representan-
tes da sociedade civil organizada.
§ 1o A cada membro titular corresponderá um suplente, sempre do
mesmo segmento que indicou o primeiro;
§ 2o A ausência injustificada do Conselheiro por, 03 (três) reuniões
ordinárias consecutivas ou por 06 (seis) reuniões ordinárias alter-
nadas, regularmente convocadas, num mesmo mandato, sem que
tenha havido substituição pelo suplente, implicará na perda auto-
mática do mandato junto ao CMPD, bem como, exclusão da repre-
sentação da entidade por ele representada, sendo a vaga rema-
nescente ocupada por outra que represente o mesmo segmento
atendido pela excluída;
§ 3o Iniciada a reunião, na ausência do titular, o representante su-
plente, se presente, assumirá como representante titular para esta
reunião;
§ 4° - Não será computada a falta do conselheiro titular que se fizer
representar pelo suplente na forma do Parágrafo 2o;
§ 5° Cabe ao conselheiro titular convocar o seu suplente para
que o substitua em eventual falta.
§ 6° Havendo justificativa por escrito, via telefone ou por cor-
reio eletrônico enviado à secretaria até a realização da reu-
nião, poderá o Plenário aceitar ou não a ausência do titular
e suplente, sem o cômputo de falta.
Art. 7º Uma vez verificada o número de faltas que trata o
parágrafo 2º do artigo 6º, a Secretaria comunicará ao Plená-
rio a exclusão do conselheiro, que a analisará e deliberará,
efetuando na sequência a substituição pelos eleitos nos ter-
mos do § 8° do artigo 4°.

TÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO

Capitulo I
Da Diretoria, sua Eleição e Mandato

Art. 8º.  O CMPD será administrado por uma Diretoria eleita entre
os conselheiros titulares, para um mandato de 02 (dois) anos, com
a seguinte composição:
I- Presidente;
II- Vice-Presidente;
III- Primeiro Secretário;
IV- Segundo Secretário.
Art. 9º.  A Diretoria do CMPD será eleita na mesma reunião de
posse dos membros titulares ou em reunião especialmente
convocada para esse fim, da mesma forma adotada para a eleição
dos conselheiros, nos termos do entabulado no Título III, deste
Regimento, guardadas as devidas especificidades.
Parágrafo único:  Em caso de vacância de cargo na Diretoria por
perda de mandato ou renúncia de conselheiro convocar-se-á reu-
nião extraordinária com, no mínimo, 07 (sete) dias de antecedên-
cia, com a finalidade especifica de eleição para a recomposição
dos cargos vagos.

Capítulo II
Das Atribuições

Art. 10.  O Presidente é o representante legal do CMPD, cabendo-
lhe funções diretivas no interior do Conselho, competindo-lhe:
I- Cumprir e fazer cumprir a legislação pertinente e este regimento interno;
II- Convocar e presidir as reuniões;
III- Manter a ordem das reuniões, encaminhar os debates e presidir
a votação e as questões submetidas ao Plenário;
IV- Distribuir aos Conselheiros os processos e expedientes para
manifestação prévia à deliberação do Plenário;
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V- Proclamar o resultado das votações;
VI- Encaminhar pedidos de informações;
VII- Assinar e encaminhar as Resoluções do CMPD para publica-
ção no Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré;
VIII- Providenciar, junto ao Poder Executivo Municipal, a infra-estru-
tura e os meios necessários ao funcionamento do CMPD, nos ter-
mos do artigo 145, da Lei Complementar nº 154, de 27 de setem-
bro de 2011;
IX- Representar o CMPD, ou fazer-se representar por um Conse-
lheiro especialmente designado, em reuniões técnicas, eventos e
em atos públicos;
X- Voto de qualidade na hipótese de empate.
Art. 11.  Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente em
suas faltas, impedimentos e vacância, ou sempre que por este
requisitado.
Art. 12.  Ao 1o Secretário compete:-
I- Secretariar as reuniões do CMPD;
II- Receber, preparar e expedir a documentação e a correspondên-
cia da Presidência e do Conselho;
III- Anotar todos os assuntos tratados nas reuniões, redigir as res-
pectivas atas e proceder à sua leitura;
IV- Organizar os serviços de registro e arquivo dos processos e
documentos do Conselho;
V- Preparar e submeter à Presidência, para distribuição, a relação
dos processos e expedientes recebidos, obedecendo à ordem cro-
nológica das respectivas entradas;
VI- Entregar aos Conselheiros, mediante carga, os processos e
expedientes a eles distribuídos;
VII- Propor ao Presidente a pauta dos assuntos a serem submeti-
dos à apreciação do Conselho;
VIII- Encaminhar anualmente à Presidência, com a necessária an-
tecedência, o levantamento estatístico do número de reuniões do
Conselho, do comparecimento de seus membros e dos processos
e expedientes analisados;
IX- Publicar as decisões do Conselho;
X- Inscrever os registros nos Livros pertinentes, conforme minuta
encaminhada pela Presidência;
XI- Substituir o Presidente, na ausência do Vice-Presidente;
XII- Preparar e expedir os convites para reuniões, regularmente
convocadas, informando a ordem no dia;
XIII- Expedir e assinar ofícios de mero encaminhamento das deci-
sões do Plenário.
Parágrafo único.  Para controle das atividades da Secretaria, se-
rão mantidos os seguintes registros:
I- do protocolo, para anotação da correspondência recebida e
expedida;
II- de processos;
III- das atas de reunião do Conselho;
IV- das resoluções emitidas.
Art. 13. Ao 2° Secretário compete substituir o 1o Secretário em
suas faltas, impedimentos e vacância.
Art. 14.  Ao Conselheiro compete:
I- Relatar os processos que lhe forem distribuídos, proferindo em
primeiro lugar o seu voto ou proposta de encaminhamento;
II- Requerer diligências complementares para melhor instrução dos
processos submetidos à sua apreciação;
III- Apresentar sugestões nas questões submetidas ao Conselho;
IV- Devolver à Secretaria, por motivo de licença, renúncia, desliga-
mento ou outro impedimento legal, com declaração expressa, os
processos que houver recebido por distribuição, no prazo improrrogável
de 05 (cinco) dias da data da ocorrência do impedimento;
V- Devolver o processo ou expediente do qual solicitou vista, na
reunião seguinte do Conselho ou no prazo máximo de quinze dias;
VI- Requerer a convocação de reunião extraordinária, apresentan-
do a necessária justificativa, para deliberação do Presidente;
VII- Declarar, a seu critério, voto divergente por escrito.
Parágrafo único.  Configura impedimento legal qualquer situação
do Conselheiro que seja incompatível com os objetivos e fins do
Conselho,  cabendo ao conselheiro se declarar impedido sob pena
de nulidade do seu ato.

TITULO V
DAS DELIBERAÇÕES DO CMPD

Capitulo I
Das Reuniões

Art. 15.  O CMPD se reunirá ordinária e extraordinariamente.
Art. 16. As reuniões ordinárias serão realizadas mensalmente na
forma estabelecida no § 2º, do artigo 2º, deste regimento e, as
extraordinárias, quando devidamente convocadas.
Parágrafo único.  O calendário de reuniões deverá ser comunica-
do, por escrito ou via correio eletrônico a todos os conselheiros,
bem como publicado no Semanário do Município.
Art. 17.  As reuniões extraordinárias convocadas com, no mínimo,
48 (quarenta e oito) horas de antecedência, por convocação do
Presidente ou por iniciativa de 1/3 (um terço) dos Conselheiros
titulares.

Parágrafo único.  Da convocação das reuniões extraordinárias
deverá constar expressamente a pauta a ser deliberada, sendo
vedados debates ou deliberações diversos ao tema pautado.
Art. 18.  As reuniões do CMPD só poderão se realizar com a pre-
sença mínima de 1/3 (um terço) de seus membros.
Art. 19. No horário estipulado para o início da reunião, o Presidente
do CMPD ou seu substituto, verificará o quorum, determinando a
anotação dos conselheiros presentes.
§ 1o Caso não haja quorum, serão aguardados mais 15 (quinze)
minutos para a nova verificação;
§ 2° Caso persista a falta de quorum, o Presidente declarará a
reunião encerrada, com a anotação dos conselheiros presentes;
§ 3o Os trabalhos serão relatados nas atas das reuniões, os quais
serão encerrados pelo Primeiro Secretario e pelo Presidente.
Art. 20.  As reuniões do CMDP serão abertas, podendo qualquer
pessoa delas participar como ouvintes, porém o seu direito de voz
somente será concedido caso o Presidente entenda necessário ou
pertinente.
§ 1º. Todos os conselheiros, titulares ou suplentes, terão direito de
voz, ficando, porém, reservado aos titulares, o direito de voto.
§ 2º. Visando garantir o acesso de todos às discussões
implementadas pelo CMPD, tudo o que for levado à Plenário do
conselho será publicado em uma rede digital, via internet, no ende-
reço virtual planodiretoravare@googlegroups.com, podendo os
“internautas”, além de emitirem opiniões sobre o funcionamento do
Conselho, apresentarem temas e solicitarem que os mesmos se-
jam levados à discussão em Plenário.
Art. 21.   Todos os assuntos a serem analisados e deliberados pelo
CMPD deverão ser encaminhados à Secretaria com antecedência
mínima de 07 (sete) dias para possibilitar os trâmites necessários
para apreciação do Plenário.
§ 1º. O CMPD pelo seu caráter voluntário não oferecerá aten-
dimento ao público, não sendo autorizada e m nenhuma hipó-
tese a análise pessoal de quaisquer solicitações, por parte da Di-
retoria, Secretaria ou Conselheiro individualmente, devendo os in-
teressados preencher o formulário de consulta e nele apresentan-
do todas as suas dúvidas.
§ 2º. Os consultantes deverão se informar sobre a data da
Plenária de deliberação da solicitação para que possam
participar e sanar suas dúvidas.
§ 3º.  Excepcionalmente, as questões de ordem, de pequena com-
plexidade, por deliberação do presidente poderão ser apresenta-
das diretamente em Plenário podendo ser discutidas e votadas na
mesma reunião em que forem levantadas.
Art. 22  As solicitações de pareceres e deliberações deverão ser
protocolizadas e encaminhadas para a Secretaria do Conselho, que
receberão número de protocolo conforme ordem de recebimento.
§ 1º O requerente deverá elucidar a omissão ou conflito existente
no Plano Diretor anexando-se documentos importantes como pro-
jetos, fotos, etc.
§ 2º A deliberação das solicitações de que trata o caput deste
artigo obedecerá a sequência de protocolo, salvo assunto comple-
xo que requeira tempo maior para apreciação.
Art. 23.  Qualquer Conselheiro poderá apresentar um único pedido
de vista, pelo prazo de 15 (quinze)  dias, de matéria submetida à
apreciação do Conselho, que deverá ser votado na mesma reunião
em que for apresentado.
§ 1º Uma vez aprovado o pedido de vista, a votação da matéria
objeto do mesmo deverá constar da pauta da reunião seguinte,
quando será necessariamente votada.
§ 2º Caso haja o pedido de vista por parte de mais de um Conse-
lheiro, o prazo de 15 (quinze) dias deverá ser partilhado entre os
requerentes, de forma igualitária e sucessiva, a começar com o
que apresentou o pedido em primeiro lugar.

Capitulo II
Da Ordem do Dia

Art. 24. O expediente do dia poderá ser suspenso ou alterado,
mediante a aprovação da maioria dos Conselheiros titulares pre-
sentes,  nos casos de:
I- Inclusão de matéria relevante;
II- Inversão preferencial;
III- Adiamento;
IV- Retirada de Pauta.

Capitulo III
Da Discussão das Resoluções

Art. 25. Apresentado o assunto em pauta e colocado em
discussão pelo Presidente, será concedida a palavra ao
relator e posteriormente aos demais conselheiros que a so-
licitarem.
Art. 26. Serão considerados os seguintes prazos para debates:
I- Ao relator, até 15 (quinze) minutos para a leitura de seu relatório
e voto;
II-  Aos demais conselheiros, até 03 (três) minutos.
Art. 27. Será facultada a apresentação de emendas ou substitutivos
durante a discussão.

Parágrafo único.  As emendas ou substitutivos deverão ser apresen-
tados por escrito referindo-se especificamente ao assunto em discus-
são, podendo ser destacadas emendas para constituição de nova
proposição, quando o Presidente e/ou Conselho julgar pertinente.
Art. 28.  Não havendo mais oradores, o Presidente declarará encer-
rada a discussão da matéria e procederá a votação.

Capítulo IV
Da Votação

Art. 29.  As deliberações do CMPD serão tomadas pela maioria
simples de votos dos membros presentes, com exceção de pro-
postas de alteração e ou revisão do Plano Diretor, para as quais se
exige voto concorde de 2/3 (dois terços) dos membros titulares.
Art. 30. Na ausência do membro titular caberá ao suplente o direito
a voto.
Art. 31.  Os processos de votação serão os seguintes:-
I- Simbólico, em que o Presidente solicitará que os conselheiros a
favor do parecer permaneçam como estão e os discordantes que
se manifestem;
II- Nominal, em que conselheiros serão chamados pelo Presidente
a apresentarem seu voto, cabendo ao 1º Secretário a devida anota-
ção da manifestação do conselheiro.
Art. 32. Poderá o conselheiro pedir a palavra para encaminhamen-
to da votação, pelo prazo de 03 (três) minutos, vedados os apartes.
Art. 33.  Nenhuma emenda poderá ser apresentada depois de inici-
ada a votação.
Art. 34. As votações das emendas seguirão a seguinte ordem:-
I- emendas supressivas;
II- emendas substitutivas;
III- emendas aditivas.
Art. 35.  No caso do conselheiro relator seja voto vencido, o Presi-
dente designará um revisor, de preferência o autor do substitutivo
ou emenda, para redigir o novo texto, cuja redação será submetida
aos conselheiros na reunião seguinte.

Capítulo V
Dos Registros das Reuniões

Art. 36.  Observar-se-á nas reuniões a seguinte ordem de trabalho:
I- Discussão e aprovação da ata de reunião anterior, enviada por
correio eletrônico;
II- Comunicações da Presidência e dos Conselheiros inscritos;
III- Leitura, discussão e decisão dos processos e expedientes rela-
cionados na pauta, com a respectiva assinatura dos votos;
IV- Apresentação de temas gerais.
Art. 37.  Independem de pauta e exigem deliberação imediata os
assuntos:
I- que têm prioridade na forma deste regimento;
II- urgentes, a critério da Diretoria;
III- solicitados pela maioria dos Conselheiros presentes à reunião.
Art. 38. As reuniões do Plenário serão registradas em atas que
deverão conter, no mínimo:
I- A data da reunião (dia, mês e ano) e a hora de sua abertura e de
seu encerramento;
II- Nome do Conselheiro que a presidiu;
III- Relação dos Conselheiros presentes e das pessoas convidadas;
IV- Resumo dos trabalhos realizados com a indicação de sua natu-
reza, número de processo, relator, impedimentos e suspeições
declaradas, resultado das votações e, a juízo do Plenário, demais
fatos e circunstâncias que mereçam registro.
Parágrafo único.  As atas após aprovadas serão registradas em
livro próprio e assinadas pelo Presidente e pelo Secretário.

TITULO VI
DA ANÁLISE DE PROCESSOS

Capitulo I
Da Distribuição dos Processos

Art. 39.  Os processos submetidos à análise e deliberação do
Plenário serão remetidos à Diretoria, que autorizará sua distribui-
ção entre os conselheiros, obedecendo à ordem alfabética dos
seus prenomes, de forma a garantir a isenção e equanimidade.
§ 1º Da distribuição será excluído o Conselheiro Presidente.
§ 2º Os processos que tratam de assuntos conexos ou dependen-
tes serão distribuídos a um mesmo relator.
Art. 40.  O Conselheiro relator deverá ler seu voto na primeira reu-
nião subsequente à distribuição do processo ou expediente, desde
que à Secretaria os encaminhe com antecedência mínima de 05
(cinco) dias úteis.
§ 1° A prorrogação do prazo referido neste artigo dependerá de
justificativa do relator, a ser submetida à deliberação do Plenário.
§ 2° Convertido o julgamento em diligência, o prazo a que alude o
“caput” contar-se-á da data da devolução do processo ao Relator.
Art. 41.  Relatado o processo, a matéria será submetida pela Presi-
dência à discussão e deliberação do Plenário.
Parágrafo único. O Parecer do relator deverá conter no mínimo:
Objeto, Relatório e Conclusão. continua na página 15
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Pelo sexto ano conse-
cutivo a Secretaria Muni-
cipal da Cultura promove
o Festival Literário de Ava-
ré (FESLA), certame que
atrai poetas, escritores e
cronistas da região. Os au-
tores concorrentes vão co-
nhecer o resultado do
evento no próximo sába-
do, às 20 horas, na Biblio-
teca Municipal “Professor
Francisco Rodrigues dos
Santos”, que fica no Centro
Avareense de Integração
Cultural – CAIC Djanira.

Organizado desde
2008, o FESLA presta este
ano homenagem à obra
do poeta avareense Duílio
Gambini (1905-1989).
Para o dia 21 de dezem-
bro está prevista a entre-
ga do volume com os tra-
balhos dos autores con-
correntes do festival de
2012 e da Antologia Poé-
tica com os escritos dos
membros do Centro Lite-
rário Anita Ferreira De
Maria.

GALERIA – Para reve-
renciar a memória de au-
tores nascidos em Avaré,
a Secretaria da Cultura vai
inaugurar na mesma data
uma galeria com imagens
fotográficas de figuras im-
portantes da literatura
municipal e que se proje-
taram no universo cultu-
ral no século vinte.

Serão afixadas na pare-
de da Biblioteca Municipal
imagens das seguintes
personalidades: Anita Fer-
reira De Maria (poeta e cro-
nista, Antonio Ferreira Ino-
cêncio (advogado e escri-
tor), Aristóteles Orsini
(médico e astrônomo), Ca-

Premiação do Festival
Literário será no dia 14
Evento prevê a inauguração da Galeria de Autores Avareenses

João Francisco

Gabriel autografa

livro no VI FESLA

Juiz aposentado lança
“Pró-Versos”

Convidado, o es-
critor e poeta João
Francisco Gabriel
vai lançar o livro
“Pró-Versos” duran-
te a festividade de
encerramento do VI
Festival Literário de
Avaré, marcado
para sábado, 14 de
dezembro, às 20 horas, na Biblioteca Municipal,
que fica no Centro Cultural CAIC Djanira.

Natural de Taquarituba, formado em direito,
Gabriel atuou no jornalismo e lecionou em cursos
universitários. Lançou em 2010 “Formiguinhas do
Taquary”, livro em que relata suas origens.

Casado com a avareense Eunice Faria, após
atuar na magistratura – foi juiz nas Comarcas de
Bauru, Itaporanga, Mauá e Botucatu, Gabriel apo-
sentou-se e hoje continua advogando nas áreas
tributária e empresarial, além de se dedicar a ati-
vidades literárias.

Em “Pró-Versos”, coletânea publicada pela
Editora Gril, o escritor taquaritubense reúne con-
tos, crônicas e poesias.

zem Chaddad (médico e
memorialista), César Dias
Baptista (poeta), Danton
Jobim (jornalista e políti-
co), Diva Diniz Corrêa (ci-
entista), Djalma Noronha
(poeta), Duílio Gambini
(poeta), Elias de Almeida

Ward (radialista e cronis-
ta), Gabriel Marques (ro-
mancista), Israel Pires No-
vaes (jornalista e político),
Izabel Pires Carvalho (edu-
cadora e poeta), Léa Silva
(radialista e poeta), Nadir
Gouvêa Kfouri (educado-

ra), Jango Pires (memoria-
lista), João Baptista de Car-
valho (jornalista e político),
José Herculano Pires (filó-
sofo e romancista), José Pi-
res Carvalho (educador e
cronista) e Paschoal Bocci
(advogado e memorialista).

Decoração natalina na CEI Geraldo Benedete ilumina a Vila Martins

Natal  2013
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 “O Broto” foi a

grande campeã

do VII FESESTE
 
Encenada pelo grupo

Austu, a peça “O Broto”,
representante da cidade de
Santa Bárbara do Oeste foi
a vencedora do VII Festival
Estadual de Teatro (FESES-
TE), realizado em Avaré
entre os dias 27 de novem-
bro e 4 de dezembro.

Este ano o festival foi
realizado no palco do Colé-
gio Dimensão, que cedeu
suas instalações para que a
Secretaria Municipal da
Cultura pudesse promover
a sétima versão do evento.

Os jurados do FESESTE
premiaram “O Broto” nas
categorias: melhor ilumi-
nação, melhor cenário,
melhor texto inédito e
melhor trilha sonora.

Segunda peça coloca-
da, “Garbo Divina”, da Cia.
Internacional de Teatro de
Repertório Arte Livre, de
São Paulo, recebeu o prê-
mio de melhor direção,
melhor ator, melhor ator

Peça de Santa Bárbara do Oeste vence o

Festival de Teatro

coadjuvante, melhor figu-
rino e melhor maquiagem.

Em terceiro lugar ficou
“O menino que mordeu Pi-
casso”, do Núcleo Criação
Banda Mirim de São Paulo.

HOMENAGENS - A fes-
ta de encerramento teve

ainda a apresentação do es-
petáculo “Mazzaropi para
mais de cem anos”, peça ori-
ginada no Projeto de Férias
da Secretaria de Cultura.

Seu elenco é formado
pelo grupo Pó PA Tapa Taio,
integrado por alunos de te-

atro das Oficinas Culturais
José Reis Filho. Em 2014, os
jovens atores representarão
Avaré no Mapa Cultural Pau-
lista em 2014.

 O FESESTE foi conclu-
ído com a entrega das pre-
miações e das homena-

gens do festival. Subiram
ao palco o jornalista Ale-
xandre Taniguchi (júri im-
prensa) e o ex-secretário
da Cultura Antônio Mar-
cos de Campos (júri téc-
nico - patrono). O saudo-
so dramaturgo português
Gil Vicente recebeu con-
decoração póstuma.

Anualmente o FESESTE
reúne atores profissionais
e amadores. O evento teve
novamente o apoio da Se-
cretaria Estadual da Cultu-

ra através da Abaçaí Cultu-
ra e Arte. Sua programa-
ção incluiu programas de
incentivo cultural: Mapa
Cultural Paulista e Proac.

Tomaram parte do fes-
tival este ano grupos tea-
trais de São Paulo, Presi-
dente Prudente, Lençóis
Paulistas, São Vicente,
Santa Bárbara do Oeste e
Campinas. Na programa-
ção paralela, houve pales-
tras e debates sobre artes
cênicas.

Basquete feminino
No próximo domingo, 15 de dezembro, a equipe feminina avareense de basquete, categoria

sub 17, da Secretaria Municipal de Esportes disputa o título da Liga de Basquete do Centro
Oeste Paulista. A partida será contra o time da cidade de Bariri. O jogo é às 10h no Ginásio
Municipal Tico do Manolo

Será a terceira e decisiva partida do play off entre as duas equipes. No primeiro jogo realizado
em Bariri, dia 17 de novembro, a equipe avareense perdeu pela diferença de apenas um ponto, 42 a
41. Já no segundo jogo disputado em Avaré no último dia 30, o time da casa venceu por 47 a 32.

Na categoria adulto, Avaré foi vice-campeã ao perder nos play offs  para a equipe de Marília.

na final da Liga do Centro Oeste Paulista
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EMPREGOS

Estão abertas as inscri-
ções para o concurso pú-
blico que será realizado
em breve pela Prefeitura
da Estância Turística de
Avaré. São 13 vagas para
os cargos de: médico clí-
nico geral (3), enfermeiro
(2), professor de educa-
ção artística (1), professor
de educação especial (1),
auxiliar de enfermagem
(3), auxiliar de consultório
dentário (2) e auxiliar ad-
ministrativo (1). Os salári-
os vão de R$ 1.174,00 a

Prefeitura abre inscrições para

concurso público
Há vagas para médico, enfermeiro, professor

e auxiliares administrativo, de consultório
dentário e enfermagem

R$ 8.981,23.
As inscrições devem ser

feitas exclusivamente pela
internet, no site
www.consesp.com.br, no
período de 1º a 15 de de-
zembro de 2013. A taxa de
inscrição é de R$ 14,00 para
cargos de ensino funda-
mental, R$ 15,00 para car-
gos de ensino médio e R$
16,00 para ensino superior.

As provas serão rea-
lizadas no dia 5 de janei-
ro de 2014, às 9h, em lo-
cais a serem divulgados

por meio de edital pró-
prio a ser afixado no lo-
cal de costume da prefei-
tura, por meio de jornais
com circulação no muni-
cípio e do site
www.consesp.com.br,
com antecedência de 3
dias.

O edital completo foi
publicado no Semanário
Oficial da Estância Turísti-
ca de Avaré, edição nº
644, de 30 de novembro
de 2013, com acesso pelo
site www.avare.sp.gov.br.

Bairros recebem tapa-buracos
e limpeza de áreas verdes 

 Operação atingiu ruas e praças da periferia  

OBRAS

As equipes dos seto-
res de tapa-buracos e de
conservação de praças e
jardins da Prefeitura da
Estância Turística de Ava-
ré, sob coordenação da
Secretaria Municipal de
Obras, focaram seus ser-
viços nas duas últimas
semanas em cinco im-
portantes bairros da pe-
riferia: Vila Operária, Jar-
dim Brasil Novo, Bonsu-
cesso, Duílio Gambini e
Vera Cruz.

Prosseguindo os tra-
balhos os serviços da
Operação Tapa-buracos e
de limpeza atingiram as
ruas e áreas verdes des-
sas regiões urbanas.

Já a equipe de jardi-
nagem fez  roçadas  e
limpeza em mais de 40
praças e 10 canteiros de
avenidas. O setor faz a
programação de limpe-
za  semanal ,  a lém de
atender solicitações da
população.

Semanalmente, os
funcionários da Opera-
ção Tapa-Buracos execu-
tam serviços em áreas

com pavimentação dani-
ficada. Os reparos só são
suspensos em caso de
ocorrência de chuvas. 
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ENTRETENIMENTO

Acontece no Parque
Fernando Cruz Pimentel
(recinto da Emapa), nes-
te domingo, o Domingo

reúne música e esporte na EMAPA
Domingo Radical

Evento terá shows, provas e

competições esportivas

Radical. O evento ocor-
rerá das 14h às 18h30 e
terá uma extensa pro-
gramação de atividades

esportivas e culturais.
Estão programadas

provas de diversas mo-
dal idades com de-

monstrações de técni-
ca e habilidade em lu-
tas corporais, provas
de motocross, basque-
te, flagball (versão de
futebol americano),
voleibol, paintball, jogo
de taco, luta de braço,

muay thai,  j iu j itsu,
judô, boxe, MMA, entre
outras. Haverá tam-
bém demonstrações de
fisiculturismo, slackline
(equilíbrio na fita elás-
tica), skate e pipas.

Bandas de Avaré e da

região animarão as ativi-
dades que acontecerão
simultaneamente. O Do-
mingo Radical é uma par-
ceria entre esportistas
com o apoio das secre-
tarias de Esportes, Cultu-
ra e Lazer e Turismo.

Fiéis vão organizar no
domingo, 8 de dezembro,
uma procissão fluvial
para louvar a padroeira
da capela do Balneário
Costa Azul, Nossa Se-
nhora da Imaculada Con-
ceição. O evento religio-
so está sendo organiza-
do pelos integrantes da
comunidade católica do
bairro.

EVENTO

Procissão fluvial movimenta
a Represa neste domingo

A expectativa é de
que os devotos saíam
com as suas embarca-
ções carregando a ima-
gem da padroeira, às
9h30. A concentração
está programada para
ocorrer às margens da
Represa Jurumirim no
loteamento Ponta dos
Cambarás (acesso pela
rodovia SP-255 km 271).

A chegada da procis-
são fluvial está prevista
para às 10h45, às mar-
gens do Camping Munici-
pal. Após o desembar-
que, será celebrada uma
missa campal pelo padre
José Hergesse, adminis-
trador paroquial da Igre-
ja Nossa Senhora de Fá-
tima e responsável pela
capela do Costa Azul.
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Capítulo II
Das Comissões Técnicas

Art. 42.  O Plenário do Conselho poderá criar quantas Comissões
Técnicas forem necessárias à consecução das competências do
CMPD, as quais serão compostas por conselheiros titulares ou
suplentes, para auxiliar no exame dos projetos a ele submetidos.
§ 1o As Comissões Técnicas serão criadas por deliberação da mai-
oria simples dos conselheiros e composta de, no mínimo 03 (três)
componentes;
§ 2° As Comissões poderão convidar técnicos e/ou pessoas inte-
ressadas especializados para oferecer subsídios e assessoria.
§ 3o Entende-se por técnico a pessoa especialista ou generalista e
com experiência em determinada área de atuação.
§ 4o As Comissões Técnicas terão prazo definido pelo Plenário
para realizar o seu trabalho, sendo designado um relator.

Capitulo II
Das Resoluções

Art. 43.  As Resoluções do Conselho deverão versar sobre matéri-
as gerais, sendo vedada a deliberação sobre casos concretos, salvo
se forem passíveis de gerarem deliberações de ordem geral ou se
tratarem de reconhecimento de disposições transitórias, objetivando
sanar eventuais omissões e casos não perfeitamente definidos pela
legislação urbanística municipal;
Art. 44.  As Resoluções serão compostas de 03 (três) itens:
I- Número do processo à que se refere;
II- Fundamento;
III- Dispositivo.
Parágrafo único.  A análise global do assunto e as justificativas
serão tratadas no parecer do conselheiro relator que deverá tam-
bém ser aprovado pelo Plenário, nos termos do artigo 40.
Art. 45.  As resoluções deverão ser aprovadas pela maioria sim-
ples dos conselheiros.
Parágrafo único. Aprovadas, serão encaminhadas para publica-
ção no Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré;

TITULO VII
DAS DISPOSIÇOES FINAIS

Art. 46. A alteração deste Regimento poderá ser feita por proposta
escrita de qualquer Conselheiro ao Presidente e será submetida
ao Plenário na reunião seguinte ao seu recebimento, consideran-
do-se aprovada pelo voto da maioria absoluta de seus membros.
Art. 47. Os casos omissos serão resolvidos por deliberação do
Plenário do Conselho, observado, no que couber, o presente regi-
mento interno e, subsidiariamente, a legislação em vigor.
Art. 48. Este Regimento, aprovado em reunião ordinária do CMPD,
realizada em 13 de novembro de 2013, entrará em vigor na data de
sua aprovação.
Avaré, 13 de novembro de 2.013.

Marcos Boock Rutigliano
Presidente CMPD

CMPC - Conselho Municipal de Política Cultural

RESOLUÇAO CMPC N.º 08/2013
Dispõe sobre Devolução de Processos por relatores do CMPC.

O Conselho Municipal de Política Cultural, usando as atribuições
que lhe confere o o artigo 2°, inciso X e XI, da Lei 1.602/2012, e em
consonância com o aprovado na reunião extraordinária realizada
em 10 de julho de 2013.
Considerando a Lei n. 1.602 de 07 de agosto de 2012 , art. 1°;
Considerando o Art. 2°, incisos X e XI.
RESOLVE:
Art. 1º.  Todos os processos que foram registrados em ata devem
ser devolvidos dez dias antes da reunião ordinária, mesmo que não
finalizados.
Art.2°. Em caso de perda da pasta do processo, será emitido uma
advertência ao relator do processo que será publicada no Semaná-
rio Oficial por determinação do Presidente do CMPC.
Art.2°. Quando da perda da pasta com o processo, o relator deverá
refazer os passos que foram dados para a reconstituição do Pro-
cesso.
Art. 3º.  A presente Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
Avaré, 12 de novembro de 2013.

Gumercindo Castelucci Filho
Presidente

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

COMUNICADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MUNICIPAL DE AVARÉ

01.  COMUNICADO – NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE
MULTA
Notificação para recolhimento de multa Nº 305 de 26/11/2013
Pela presente, de acordo com a legislação sanitária vigente, NOTI-
FICO Weltzer Hóteis Ltda Me, nome fantasia Hotel Ibiguá, CNPJ
07.153.350/0001-37, estabelecido a Rodovia SP 255 KM 269 em
Avaré/SP que lhe é concedido o prazo de 30 (trinta) dias, a partir
da data do recebimento deste, para recolher ao órgão arrecadador
competente a importância de R$ 1.601,52 (Um mil e seiscentos e
um reais e cinquenta e dois centavos), correspondente a multa que
lhe foi imposta mediante Auto de Imposição de Penalidade de Mul-
ta nº 1117 Série A de 17/10/2013 por infrações aso artigos 122
inciso I da Lei Estadual nº 10083/98 c/c itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
4.1.4 e 4.1.7 e itens 4.3.1 e 4.3.2 da R.D.C/Anvisa nº 216/04 con-
forme consta do processo administrativo de contravenção, iniciado
pelo Auto de Infração nº 291 Série AE de 11/09/2013.
De acordo com a legislação vigente, não recolhida a multa dentro
do prazo acima indicado, será ajuizado processo de cobrança exe-
cutiva, na forma da lei.

02.  COMUNICADO - LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO
AI Nº 1657 série AE de 27/11/2013, protocolo/processo nº 2556/13
de 28/11/13,
Interessado: Antônio Levino Amâncio ME
Nome Fantasia: ARB’S Supermercado
CNPJ: 55.664.650/0001-23
Endereço:  Rua Amaral Pacheco nº 2080
Motivo: Omitir informações referentes a riscos conhecidos à saú-
de; armazenar ou usar produtos de interesse à saúde, sem pa-
drões de identidade, qualidade e segurança/prazo de validade ex-
pirado; transgredir outras normas legais federais ou estaduais, des-
tinadas a promoção prevenção e proteção à saúde; manter condi-
ções de trabalho que ofereça risco à saúde do trabalhador; não
manter as instalações, equipamentos, móveis e utensílios em con-
dições higiênico-sanitárias apropriadas; não manter a edificação,
as instalações, os equipamentos, os móveis e os utensílios devem
ser livres de vetores e pragas urbanas, não impedindo a atração, o
abrigo, o acesso e/ou proliferação dos mesmo.
O infrator poderá oferecer defesa ou impugnação do Auto de Infra-
ção no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir de sua ciência,
perante a Vigilância Sanitária de Avaré, situado na Rua Rio de
Janeiro nº 1648- centro Avaré/SP, CEP 18701-200, local onde deve
ser protocolado as razões da defesa. Conforme a legislação sani-
tária em vigor, na ausência de defesa será lavrado o Auto de Impo-
sição de Penalidade.

03.  COMUNICADO - LAVRATURA DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE
PENALIDADE: APREENSÃO DO PRODUTOS / INUTILIZAÇÃO DE
PRODUTOS / INTERDIÇÃO PARCIAL  DO ESTABELECIMENTO
AIP Nº 2181 série A de 27/11/2013, protocolo/processo nº 2557/13
de 28/11/13,
Interessado: Antônio Levino Amâncio ME
Nome Fantasia: ARB’S Supermercado
CNPJ: 55.664.650/0001-23
Endereço:  Rua Amaral Pacheco nº 2080
Motivo: Omitir informações referentes a riscos conhecidos à saú-
de; armazenar ou usar produtos de interesse à saúde, sem pa-
drões de identidade, qualidade e segurança/prazo de validade ex-
pirado; transgredir outras normas legais federais ou estaduais, des-
tinadas a promoção prevenção e proteção à saúde; manter condi-
ções de trabalho que ofereça risco à saúde do trabalhador; não
manter as instalações, equipamentos, móveis e utensílios em con-
dições higiênico-sanitárias apropriadas; não manter a edificação,
as instalações, os equipamentos, os móveis e os utensílios devem
ser livres de vetores e pragas urbanas, não impedindo a atração, o
abrigo, o acesso e/ou proliferação dos mesmo.
O infrator poderá oferecer defesa ou impugnação do Auto de Impo-
sição de Penalidade no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir
de sua ciência, perante a Vigilância Sanitária de Avaré, situado na
Rua Rio de Janeiro nº 1648- centro Avaré/SP, CEP 18701-200, lo-
cal onde deve ser protocolado as razões da defesa. Conforme a
legislação sanitária em vigor, na ausência de defesa será lavrado o
Auto de Imposição de Penalidade.

04.  COMUNICADO - LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO
/ INUTILIZAÇÃO
Termo Nº 737 série AC de 27/11/2013, protocolo/processo nº 2561/
13 de 28/11/13,

Interessado: Antônio Levino Amâncio ME
Nome Fantasia: ARB’S Supermercado
CNPJ: 55.664.650/0001-23
Endereço:  Rua Amaral Pacheco nº 2080
Motivo: Inutilização de produtos apreendidos por incorrer em infra-
ção conforme disposto no AI nº 1657 série AE que foram inutiliza-
dos no Aterro Municipal.
O proprietário não quis acompanhar a inutilização e também não
nomeou nenhum funcionário.

05.  COMUNICADO - LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO
/ INUTILIZAÇÃO
Termo Nº 1164 série AC de 27/11/2013, protocolo/processo nº 2560/
13 de 28/11/13,
Interessado: Antônio Levino Amâncio ME
Nome Fantasia: ARB’S Supermercado
CNPJ: 55.664.650/0001-23
Endereço:  Rua Amaral Pacheco nº 2080
Motivo: Inutilização de produtos apreendidos por incorrer em infra-
ção conforme disposto no AI nº 1657 série AE que foram inutiliza-
dos no Aterro Sanitário Municipal.
O proprietário não quis acompanhar a inutilização e também não
nomeou nenhum funcionário.

06.  COMUNICADO - LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO
/ INUTILIZAÇÃO
Termo Nº 1514 série AC de 27/11/2013, protocolo/processo nº 2559/
13 de 28/11/13,
Interessado: Antônio Levino Amâncio ME
Nome Fantasia: ARB’S Supermercado
CNPJ: 55.664.650/0001-23
Endereço:  Rua Amaral Pacheco nº 2080
Motivo: Inutilização de produtos apreendidos por incorrer em infra-
ção conforme disposto no AI nº 1657 série AE que foram inutiliza-
dos no Aterro Municipal.
O proprietário não quis acompanhar a inutilização e também não
nomeou nenhum funcionário.

07.  COMUNICADO - LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO
/ INUTILIZAÇÃO
Termo Nº 1170 série AC de 27/11/2013, protocolo/processo nº 2558/
13 de 28/11/13,
Interessado: Antônio Levino Amâncio ME
Nome Fantasia: ARB’S Supermercado
CNPJ: 55.664.650/0001-23
Endereço:  Rua Amaral Pacheco nº 2080
Motivo: Inutilização de produtos apreendidos por incorrer em infra-
ção conforme disposto no AI nº 1657 série AE que foram inutiliza-
dos no Aterro Sanitário Municipal.
O proprietário não quis acompanhar a inutilização e também não
nomeou nenhum funcionário.

08.  COMUNICADO - LAVRATURA DE TERMO DE INTERDIÇÃO
Termo Nº 1515 série AC de 27/11/2013, protocolo/processo nº 2562/
13 de 28/11/13,
Interessado: Antônio Levino Amâncio ME
Nome Fantasia: ARB’S Supermercado
CNPJ: 55.664.650/0001-23
Endereço:  Rua Amaral Pacheco nº 2080
Motivo: Interdição parcial do estabelecimento (câmara fria) por tempo
determinado até a total limpeza e organização, bem como o con-
trole de pragas e vetores do local. LACRE nº 4671 – 4621 e 4628.

09.  COMUNICADO - LAVRATURA DE TERMO DE INTERDIÇÃO
Termo Nº 1516 série AC de 27/11/2013, protocolo/processo nº 2563/
13 de 28/11/13,
Interessado: Antônio Levino Amâncio ME
Nome Fantasia: ARB’S Supermercado
CNPJ: 55.664.650/0001-23
Endereço:  Rua Amaral Pacheco nº 2080
Motivo: Interdição parcial do estabelecimento (depósito) por tempo
determinado até a total limpeza e organização, bem como o con-
trole de pragas e vetores.

10.  COMUNICADO - LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO
/ INUTILIZAÇÃO
Termo Nº 1173 série AC de 28/11/2013, protocolo/processo nº 2570/
13 de 29/11/13,
Interessado: Antônio Levino Amâncio ME
Nome Fantasia: ARB’S Supermercado
CNPJ: 55.664.650/0001-23
Endereço:  Rua Amaral Pacheco nº 2080
Motivo: Inutilização de produtos apreendidos por incorrer em infra-
ção conforme disposto no AI nº 1657 série AE que foram inutiliza-
dos no Aterro Sanitário do Municipio, acompanhados pelo proprie-
tários do estabelecimento Antônio Levino Amâncio e funcionário
Alex Sandro Custódio.
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11.  COMUNICADO - LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO
/ INUTILIZAÇÃO
Termo Nº 731 série AC de 28/11/2013, protocolo/processo nº 2569/
13 de 29/11/13,
Interessado: Antônio Levino Amâncio ME
Nome Fantasia: ARB’S Supermercado
CNPJ: 55.664.650/0001-23
Endereço:  Rua Amaral Pacheco nº 2080
Motivo: Inutilização de produtos apreendidos por incorrer em infra-
ção conforme disposto no AI nº 1657 série AE que foram inutiliza-
dos no Aterro Sanitário do Município, acompanhados pelo proprie-
tários do estabelecimento Antônio Levino Amâncio e funcionário
Alex Sandro Custódio.

12.  COMUNICADO - LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO
/ INUTILIZAÇÃO
Termo Nº 728 série AC de 28/11/2013, protocolo/processo nº 2568/
13 de 29/11/13,
Interessado: Antônio Levino Amâncio ME
Nome Fantasia: ARB’S Supermercado
CNPJ: 55.664.650/0001-23
Endereço:  Rua Amaral Pacheco nº 2080
Motivo: Inutilização de produtos apreendidos por incorrer em infra-
ção conforme disposto no AI nº 1657 série AE que foram inutiliza-
dos no Aterro Sanitário do Município, acompanhados pelo proprie-
tários do estabelecimento Antônio Levino Amâncio e funcionário
Alex Sandro Custódio.

13.  COMUNICADO - LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO
/ INUTILIZAÇÃO
Termo Nº 1172 série AC de 28/11/2013, protocolo/processo nº 2567/
13 de 29/11/13,
Interessado: Antônio Levino Amâncio ME
Nome Fantasia: ARB’S Supermercado
CNPJ: 55.664.650/0001-23
Endereço:  Rua Amaral Pacheco nº 2080
Motivo: Inutilização de produtos apreendidos por incorrer em infra-
ção conforme disposto no AI nº 1657 série AE que foram inutiliza-
dos no Aterro Sanitário do Município, acompanhados pelo proprie-
tários do estabelecimento Antônio Levino Amâncio e funcionário
Alex Sandro Custódio.

14.  COMUNICADO - LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO
/ INUTILIZAÇÃO
Termo Nº 730 série AC de 28/11/2013, protocolo/processo nº 2571/
13 de 29/11/13,
Interessado: Antônio Levino Amâncio ME
Nome Fantasia: ARB’S Supermercado
CNPJ: 55.664.650/0001-23
Endereço:  Rua Amaral Pacheco nº 2080
Motivo: Inutilização de produtos apreendidos por incorrer em infra-
ção conforme disposto no AI nº 1657 série AE que foram inutiliza-
dos no Aterro Sanitário do Município, acompanhados pelo proprie-
tários do estabelecimento Antônio Levino Amâncio e funcionário
Alex Sandro Custódio.

15.  COMUNICADO - LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO
/ INUTILIZAÇÃO
Termo Nº 729 série AC de 28/11/2013, protocolo/processo nº 2572/
13 de 29/11/13,
Interessado: Antônio Levino Amâncio ME
Nome Fantasia: ARB’S Supermercado
CNPJ: 55.664.650/0001-23
Endereço:  Rua Amaral Pacheco nº 2080
Motivo: Inutilização de produtos nº 1657 série AE que foram inutili-
zados no Aterro Sanitário do Município, acompanhados pelo pro-
prietários do estabelecimento Antônio Levino Amâncio e funcioná-
rio Alex Sandro Custódio.

16.  COMUNICADO - LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO
/ INUTILIZAÇÃO
Termo Nº 1519 série AC de 28/11/2013, protocolo/processo nº 2573/
13 de 29/11/13,
Interessado: Antônio Levino Amâncio ME
Nome Fantasia: ARB’S Supermercado
CNPJ: 55.664.650/0001-23
Endereço:  Rua Amaral Pacheco nº 2080
Motivo: Inutilização de produtos apreendidos por incorrer em infra-
ção conforme disposto no AI nº 1657 série AE que foram inutiliza-
dos no Aterro Sanitário do Município, acompanhados pelo proprie-
tários do estabelecimento Antônio Levino Amâncio e funcionário
Alex Sandro Custódio.

17.  COMUNICADO - LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO
/ INUTILIZAÇÃO
Termo Nº 1523 série AC de 28/11/2013, protocolo/processo nº 2574/
13 de 29/11/13,
Interessado: Antônio Levino Amâncio ME
Nome Fantasia: ARB’S Supermercado
CNPJ: 55.664.650/0001-23
Endereço:  Rua Amaral Pacheco nº 2080
Motivo: Inutilização de produtos apreendidos por incorrer em infra-
ção conforme disposto no AI nº 1657 série AE que foram inutiliza-
dos no Aterro Sanitário do Município, acompanhados pelo propri-
etários do estabelecimento Antônio Levino Amâncio e funcionário
Alex Sandro Custódio.

18.  COMUNICADO - LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO
/ INUTILIZAÇÃO
Termo Nº 739 série AC de 28/11/2013, protocolo/processo nº 2575/
13 de 29/11/13,
Interessado: Antônio Levino Amâncio ME
Nome Fantasia: ARB’S Supermercado
CNPJ: 55.664.650/0001-23
Endereço:  Rua Amaral Pacheco nº 2080
Motivo: Inutilização de produtos apreendidos por incorrer em infra-
ção conforme disposto no AI nº 1657 série AE que foram inutiliza-
dos no Aterro Sanitário.
OBS: O proprietário irá acompanhar a inutilização no Aterro Sani-
tário do Municipio.

19.  COMUNICADO - LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO
/ INUTILIZAÇÃO
Termo Nº 1518 série AC de 28/11/2013, protocolo/processo nº 2576/
13 de 29/11/13,
Interessado: Antônio Levino Amâncio ME
Nome Fantasia: ARB’S Supermercado
CNPJ: 55.664.650/0001-23
Endereço:  Rua Amaral Pacheco nº 2080
Motivo: Inutilização de produtos apreendidos por incorrer em infra-
ção conforme disposto no AI nº 1657 série AE que foram inutiliza-
dos no Aterro Sanitário do Município, acompanhados pelo proprie-
tários do estabelecimento Antônio Levino Amâncio e funcionário
Alex Sandro Custódio.

20.  COMUNICADO - LAVRATURA DE TERMO DE LIBERAÇÃO
Termo Nº 732 série AC de 29/11/2013, protocolo/processo nº 2587/
13 de 29/11/13,
Interessado: Antônio Levino Amâncio ME
Nome Fantasia: ARB’S Supermercado
CNPJ: 55.664.650/0001-23
Endereço:  Rua Amaral Pacheco nº 2080
Motivo: Liberação do depósito conforme termo de interdição parcial
do estabelecimento nº 1516 / AC; em virtude de limpeza
(higienização) do local e inutilização dos produtos de seu interior.

21.  COMUNICADO - LAVRATURA DE TERMO DE LIBERAÇÃO
Termo Nº 1167 série AC de 29/11/2013, protocolo/processo nº 2586/
13 de 29/11/13,
Interessado: Antônio Levino Amâncio ME
Nome Fantasia: ARB’S Supermercado
CNPJ: 55.664.650/0001-23
Endereço:  Rua Amaral Pacheco nº 2080
Motivo: Liberação da câmara fria conforme termo de interdição par-
cial do estabelecimento nº 1515 / AC; em virtude da realização de
limpeza / higienização do interior do local e inutilização de produ-
tos de seu interior.

22.  COMUNICADO - LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO
/ INUTILIZAÇÃO
Termo Nº 1174 série AC de 29/11/2013, protocolo/processo nº 2585/
13 de 29/11/13,
Interessado: Antônio Levino Amâncio ME
Nome Fantasia: ARB’S Supermercado
CNPJ: 55.664.650/0001-23
Endereço:  Rua Amaral Pacheco nº 2080
Motivo: Inutilização de produtos apreendidos por incorrer em infra-
ção conforme disposto no AI nº 1657 série AE que foram inutiliza-
dos no Aterro Sanitário do Município, acompanhados pelo proprie-
tários do estabelecimento Antônio Levino Amâncio e seu funcioná-
rio Alex Sandro Custódio.

23.  COMUNICADO - LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO
/ INUTILIZAÇÃO
Termo Nº 1524 série AC de 29/11/2013, protocolo/processo nº 2581/
13 de 29/11/13,
Interessado: Antônio Levino Amâncio ME
Nome Fantasia: ARB’S Supermercado

CNPJ: 55.664.650/0001-23
Endereço:  Rua Amaral Pacheco nº 2080
Motivo: Inutilização de produtos apreendidos por incorrer em infra-
ção conforme disposto no AI nº 1657 série AE que foram inutiliza-
dos no Aterro Sanitário do Município, acompanhados pelo proprie-
tários do estabelecimento Antônio Levino Amâncio e seu funcioná-
rio Alex Sandro Custódio.

24.  COMUNICADO - LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO
/ INUTILIZAÇÃO
Termo Nº 733 série AC de 29/11/2013, protocolo/processo nº 2583/
13 de 29/11/13,
Interessado: Antônio Levino Amâncio ME
Nome Fantasia: ARB’S Supermercado
CNPJ: 55.664.650/0001-23
Endereço:  Rua Amaral Pacheco nº 2080
Motivo: Inutilização de produtos apreendidos por incorrer em infra-
ção conforme disposto no AI nº 1657 série AE que foram inutiliza-
dos no Aterro Sanitário do Município, acompanhados pelo proprie-
tários do estabelecimento Antônio Levino Amâncio e seu funcioná-
rio Alex Sandro Custódio.

25.  COMUNICADO - LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO
/ INUTILIZAÇÃO
Termo Nº 738 série AC de 29/11/2013, protocolo/processo nº 2582/
13 de 29/11/13,
Interessado: Antônio Levino Amâncio ME
Nome Fantasia: ARB’S Supermercado
CNPJ: 55.664.650/0001-23
Endereço:  Rua Amaral Pacheco nº 2080
Motivo: Inutilização de produtos apreendidos por incorrer em infra-
ção conforme disposto no AI nº 1657 série AE que foram inutiliza-
dos no Aterro Sanitário do Município, acompanhados pelo proprie-
tários do estabelecimento Antônio Levino Amâncio e seu funcioná-
rio Alex Sandro Custódio.

LEIS

Lei nº 1.748, de 03 de dezembro de 2013
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que

especifica e dá providências)

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 163/2013)
PAULO DIAS NOVAES FILHO , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei;
Artigo 1º  - Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17
de Março de 1964, combinado com o artigo 167 § 2º da Constitui-
ção Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar
no Departamento de Contabilidade e Orçamentos da municipalidade,
um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL  no valor de R$ 95.808,00
(noventa e cinco mil oitocentos e oito reais), para atendimento de
despesas oriundas do repasse de Recursos Financeiros da União,
na conformidade da funcional programática e modalidade de apli-
cação detalhada abaixo:

Artigo 2º  Para cobertura das despesas com a Execução desta Lei
serão utilizados os recursos provenientes do EXCESSO DE AR-
RECADAÇÃO DO EXERCÍCIO, oriundos do repasse de Recursos
Financeiros da União, através do CONVÊNIO FIRMADO COM O
MINISTÉRIO DA SAUDE, bloco: ATENÇÃO BÁSICA, ação: PRO-
GRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS – REFORMAS, com base
na Portaria nº 2.093/MS/GM, de 24 de Setembro de 2013.
Artigo 3º  – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 03 de dezembro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO
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Lei nº 1.749, de 03 de dezembro de 2013
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias e execução da lei

orçamentária para o exercício financeiro de 2014, e dá outras
providências.

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 46/2013)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei;

CAPITULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º .  Ficam estabelecidos, nos termos desta Lei, as diretrizes
orçamentárias do Município da Estância Turística de Avaré, relati-
vas ao exercício de 2014, compreendendo:
I  – as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do Muni-
cípio, sua estrutura e organização, e de suas eventuais alterações:
II  – as prioridades e metas da administração pública municipal;
III – as disposições sobre alterações na legislação tributária do
Município;
IV – as disposições relativas às despesas com pessoal e encar-
gos sociais; e
V  -  as disposições gerais.
Parágrafo único .  Os anexos de metas e riscos fiscais, as priori-
dades e metas da administração pública municipal, e outros de-
monstrativos relativas ao caput do artigo, serão encaminhados para
análise e aprovação do legislativo, juntamente com o Plano
Plurianual de Ações de Governo – PPAG, com prazo constitucional
até 31/08/2013.

CAPITULO II
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO

ORÇAMENTO
Seção I

Das Diretrizes Gerais
Art. 2º.   A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Po-
deres Legislativo, Executivo, seu fundos e entidades da adminis-
tração direta e indireta, assim como as empresas públicas depen-
dentes, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000, obser-
vando-se os seguintes objetivos principais:
I – combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social;
II – dar apoio aos estudantes carentes, de prosseguirem seus es-
tudos no ensino médio e superior;
III – promover o desenvolvimento do Município e o crescimento eco-
nômico;
IV – reestruturação e reorganização dos serviços administrativos,
buscando maior
eficiência de trabalho e de arrecadação;
V – assistência à criança, ao adolescente, ao portador de deficiên-
cia e ao idoso;
VI – melhoria da infraestrutura urbana e rural;
VII – oferecer assistência médica, odontológica à população ca-
rente, através do Sistema Único de Saúde.
Parágrafo único .  A inclusão das entidades da administração in-
direta nos orçamentos fiscal e da seguridade social obedecerá
às disposições da Portaria nº 589, de 27 de dezembro de 2001, da
Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 3º .  O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado em confor-
midade com as diretrizes fixadas nesta Lei, com o artigo
165,§§5º,6º,7º e 8º, da Constituição Federal, com a Lei Federal
nº4.320, de 17 de março de 1964, assim em conformidade com a
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
§ 1º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá:
I – o orçamento fiscal;
II – o orçamento da seguridade social.
§ 2º. Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a
receita em anexo próprio e de acordo com a classificação constante
do Anexo I – Natureza da Receita – da Portaria Interministerial nº163,
de 2001, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 3º. Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a
despesa, com relação à sua natureza, no mínimo, por elemento
econômico, de acordo com o que dispõe o artigo 15 da Lei Federal
nº 4.320, de 1964.
 § 4º. O Poder Executivo disponibilizará acesso aos dados do pro-
grama respectivo aos técnicos do Poder Legislativo para que estes
possam processar eventuais alterações ocasionadas pela apre-
sentação de emendas e devidamente aprovadas.

Seção II
Das Diretrizes Específicas

Art. 4º.   A proposta orçamentária para o exercício de 2014, obede-
cerá as seguintes disposições:
I – cada programa identificará as ações necessárias para atingir os
seus objetivos, sob a forma de atividades e projetos, especifi-
cando os respectivos valores e metas;
II – cada projeto constará somente de uma unidade orçamentária e
de um programa;

III – as atividades com as mesmas finalidades de outras já existen-
tes deverão observar o mesmo código, independentemente da uni-
dade orçamentária;
IV – a alocação dos recursos na Lei Orçamentária será efetuada
de modo a possibilitar o controle de custos das ações e a avalia-
ção dos resultados dos programas de governo;
V – na estimativa da receita considerar-se-á a tendência do pre-
sente exercício e o incremento da arrecadação decorrente das
modificações na legislação tributária;
VI – as receitas e despesas serão orçadas segundo os preços
vigentes em julho de 2013;
VII – somente poderá incluir novos projetos, desde que devidamen-
te atendidos aqueles em andamento, bem como após contempla-
das as despesas de conservação com o patrimônio público;
VIII – os recursos legalmente vinculados à finalidade específica deverão ser
utilizados exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculação,
ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Parágrafo único.  Os projetos a serem incluídos na lei orçamentá-
ria anual poderão conter previsão  de execução por etapas, devida-
mente definidas nos respectivos cronogramas físico-financeiros.
Art. 5º . Para atendimento do disposto nos artigos anteriores, as
unidades orçamentárias dos Poderes Legislativo e Executivo, bem
como das entidades da administração indireta, encaminharão ao
Gabinete da Secretaria Municipal da Fazenda suas propostas par-
ciais até o dia 31 de julho de 2013.
Parágrafo único.  As unidades orçamentárias projetarão suas des-
pesas correntes até o limite fixado para o ano em curso considera-
das as suplementações, ressalvados os casos de aumento ou di-
minuição dos serviços a serem prestados;
Art. 6º . A Lei Orçamentária Anual não poderá prever como receitas de
operações de crédito montante que seja superior ao das despesas de
capital, excluídas aquelas por antecipação de receita orçamentária.
Art. 7º . A Lei Orçamentárias Anual deverá conter reserva de contin-
gência para atendimento de passivos contingentes e outros riscos
e eventos fiscais imprevistos.
 Parágrafo único . A reserva de contingência corresponderá aos
valores apurados a partir da situação financeira do mês de julho do
corrente exercício, projetados até o seu final, observando-se o limi-
te de até 5% da receita corrente líquida.
Art. 8º.  A Lei Orçamentária Anual poderá conter autorização ao
Poder Executivo para promover, por Decreto:
I – a transposição, transferência ou remanejamento de recursos,
desde que dentro do mesmo órgão e dentro do mesmo programa,
obedecida a categoria de programação;
II – a alteração da fonte de recursos, mediante o comportamento
do efetivo ingresso das receitas, para melhor atender à programa-
ção dela constante.
Parágrafo único . Na execução orçamentária, a transposição, trans-
ferência ou remanejamento de  recursos e a alteração da fonte de
recursos não poderão resultar em alteração dos valores das progra-
mações aprovadas na Lei Orçamentária ou seus créditos adicionais.
Art. 9º . A concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições
a instituições privadas, que prestem serviços nas áreas de saúde,
assistência social e educação, dependerá de autorização legislativa e
será calculada com base em unidade de serviços prestados os pos-
tos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos
de eficiência previamente fixados pelo Poder Executivo.
§ 1º. As subvenções sociais serão concedidas a instituições priva-
das sem fins lucrativos que      tenham atendimento direto ao
público, de forma gratuita.
§ 2º. A concessão de auxílios estarão subordinadas às razões de
interesse público e obedecerão às seguintes condições;
I – destinar-se-ão, exclusivamente, às entidades sem fins lucrativos;
II – destinar-se-ão à ampliação de equipamentos e de material per-
manente e instalações.
§ 3º. A destinação de recursos para entidades privadas, a título de
contribuições, terá por base, exclusivamente, em unidades de ser-
viços prestados.
Art. 10.   Custeio, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas de
competência dos Estados, do Distrito Federal e da União, somen-
te poderão ser realizados;
I – caso se refiram a ações de competência comum dos referidos
entes da Federação, previstas no artigo 23 da Constituição Federal;
II – se houver expressa autorização em lei específica, detalhando o
seu objeto;
III – sejam objeto de celebração de convênio, ajuste ou instrumento
congênere.

Seção III
Da Execução do Orçamento

Art. 11. Até trinta dias após a aprovação do orçamento, o Poder
Executivo deverá estabelecer a programação financeira e o
cronograma de execução mensal de desembolso.
§ 1º. As receitas, conforme as previsões respectivas, serão progra-
madas em metas de arrecadações bimestrais, enquanto que os
desembolsos financeiros deverão ser fixados em metas mensais.

§ 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso de
que tratam este artigo poderão ser revistos no decorrer do exercí-
cio financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados
em função de sua execução.
Art. 12 . Caso ocorra frustração das metas de arrecadação da re-
ceita, comprometendo o equilíbrio entre a receita e a despesa ou
mesmo as metas de resultados, será fixada a limitação de empe-
nho e da movimentação financeira.
§ 1º. A limitação de que trata este artigo será fixada de forma pro-
porcional à participação dos Poderes Legislativo e Executivo no
total das dotações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária
de 2013 e seus créditos adicionais.
§ 2º. A limitação terá como base percentual proporcional ao déficit
de arrecadação e será determinada por unidades orçamentárias.
§ 3º. A limitação de empenho e da movimentação financeira será
determinada pelos Chefes do Poder Legislativo e Executivo, dan-
do-se, respectivamente, por ato da mesa e por decreto.
§ 4º. Excluem-se da limitação de que trata este artigo as despe-
sas que constituem obrigação constitucional e legal de execução.
Art. 13 . O Poder Legislativo, por ato da mesa, deverá estabelecer até
trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2014, o cronograma
anual de desembolso mensal para pagamento de suas despesas.
Parágrafo único . O cronograma de que trata este artigo contempla-
rá as despesas correntes e de capital, levando-se em conta os dis-
pêndios mensais para o alcance dos objetivos de seus programas.
Art. 14 . Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação,
expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acar-
retem aumento da despesa considera-se despesa irrelevante, aquela
cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos
incisos I e II do art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 1993.
Art. 15.  Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo
ou benefício tributário que importem em renúncia de receita deve-
rão obedecer às disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, devendo estar acompanhados do demonstrativo do
impacto orçamentário-financeiro a que se refere o seu artigo 14.
Parágrafo único.  Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de
créditos cujos montantes sejam inferiores aos dos respectivos custos
de cobrança, bem como eventuais descontos para pagamento à vista
do imposto Predial e Territorial Urbano, desde que os valores respec-
tivos tenham sido considerados na estimativa da receita.

CAPÍTULO III
DAS PRIORIDADES E METAS

Art. 16 . As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2014
são as especificadas no Anexo de Prioridades e Metas, que inte-
gra esta Lei as quais terão procedência na alocação de recursos
na Lei Orçamentária de 2014 e na sua execução.
Parágrafo único . Acompanha esta Lei demonstrativo das ações
relativas a despesas obrigatórias de caráter continuado de ordem
legal ou constitucional nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei Comple-
mentar nº 101, de 2000.

CAPÍTULO IV
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 17.  O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Munici-
pal projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributá-
ria, especialmente sobre:
I – revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a
corrigir distorções;
II – revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse
público e a justiça fiscal;
III – revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efe-
tivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do
Município;
IV – atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos
movimentos de valorização do mercado financeiro;
V – aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execu-
ção fiscal e arrecadação de tributos.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A PESSOAL E ENCARGOS

Art. 18.  O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei visan-
do revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de
carreira e salários, incluindo:
I – a concessão, absorção de vantagens e aumento de remunera-
ção de servidores;
II – a criação e a extinção de empregos públicos, bem como a
criação e alteração de estrutura de carreira;
III – o provimento de empregos e contratações emergenciais estri-
tamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente.
Parágrafo único - As alterações autorizadas neste artigo depen-
derão da existência de prévia dotação orçamentária suficiente para
atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos
dela decorrentes.
4Art. 19.  O total da despesa com pessoal dos poderes Executivo e
Legislativo no mês, somada com a dos onze meses imediatamen-
te, apuradas ao final de cada quadrimestre, não poderá exceder o
limite máximo de 60% (sessenta por cento), assim dividido:
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I – 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo;
II – 54% (cincoenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.
Parágrafo único . Na verificação do atendimento dos limites neste
artigo não serão computadas as despesas:
I – de indenização por demissão de servidores ou empregados;
II – relativas a incentivos à demissão voluntária;
III – decorrentes de decisão judicial e da competência de período
anterior de que trata o ̈ caput¨deste artigo;
IV – com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico,
custeados com recursos  provenientes:
a)  da arrecadação de contribuições dos segurados;
b)  da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da
Constituição Federal;
c) das demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo vincu-
lado à previdência municipal.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 20 . Os repasses mensais de recursos financeiros ao Poder
Legislativo será realizado de acordo com o cronograma anual de
desembolso mensal de que trata o art. 12 desta lei, respeitando o
limite máximo estabelecido no art.29-A da Constituição Federal de
1988, introduzido pela Emenda Constitucional nº 25, de 14 de feve-
reiro de 2000.
§ 1º. Caso a Lei Orçamentária de 2014 tenha contemplado ao Po-
der Legislativo dotações superiores ao limite máximo previsto do
caput deste artigo, aplicar-se-à a limitação de empenho e da movi-
mentação financeira, para o ajuste ao limite.
§ 2º.  Na hipótese da ocorrência do previsto no § 1º, deverá o Poder
Executivo comunicar o fato ao Poder Legislativo, no prazo de até
noventa dias após o início da execução orçamentária respectiva.
§ 3º. No caso da não elaboração do cronograma anual de desembol-
so mensal, os recursos financeiros serão repassados à razão de 1/
12 ( um doze avos) por mês, aplicados sobre o total das dotações
orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo, respeitado, em
qualquer caso, o limite máximo previsto na Constituição Federal.
Art. 21 . Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão
apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei
Orçamentária Anual.
Parágrafo único . Os projetos de lei relativos a créditos adicionais
solicitados pelo Poder Legislativo, com indicação dos recursos
compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal no pra-
zo de até trinta dias, a contar da data de recebimento do pedido.
Art. 22 . O sistema de controle interno do Poder Executivo será
responsável pelo controle de custos e avaliação dos resultados
dos programas relacionados a:
I – execução de obras;
II – controle de frota;
III – controle e manutenção do estoque da dívida ativa municipal.
Art. 23 . Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para
sanção até o encerramento da sessão legislativa, conforme deter-
mina o disposto no art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, a sua progra-
mação poderá ser executada na proporção de 1/12 (um doze avos)
do total da despesa orçada, multiplicados pelo número de meses
decorridos até a sanção da respectiva lei.
Art. 24 . Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 03 de dezembro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Lei nº 1.750, de 03 de dezembro de 2013
(Dispõe sobre Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG
do Município da Estância Turística de Avaré para o período de

2014/2017 e dá outras providências.)

Autoria: Prefeito Municip al (Projeto de Lei nº 1 10/2013)
PAULO DIAS NOVAES FILHO , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe 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 . Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/
2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º da Constitui-
ção Federal, estabelecendo para o período os programas com seus
respectivos objetivos, indicadores de custo e metas da administra-
ção municipal, para as despesas de capital e outras delas decor-
rentes e para as relativas aos programas de duração continuada,
na forma dos anexos I a V, que fazem parte integrante desta lei.
§ 1º – O disposto nesta lei compreende todos os órgãos da admi-
nistração direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo.

§ 2º – Os anexos III a V que compõe o Plano Plurianual, são
estruturados em programa, justificativa, objetivos, ações, produto,
unidade de medida meta e valor.
§  3º – Para fins desta lei, considera-se:
I – Programa,  o instrumento de organização da ação governamen-
tal visando a concretização dos objetivos pretendidos;
II – Justificativa , a identificação da realidade existente, de forma a
permitir a caracterização e a mensuração dos problemas necessários;
III – Objetivos , os resultados que se pretende alcançar com a
realização das ações governamentais;
IV – Ações , o conjunto de procedimentos e trabalhos governamen-
tais com vista a execução do programa;
V – Produto , os bens e serviços produzidos em cada ação gover-
namental na execução do programa;
VI – Metas , os objetivos quantitativos em termos de produtos e
resultados a alcançar.
§ 4º – Os anexos 01 e 02, que acompanham, esta lei, sem caráter
normativo, contém as informações complementares relativas à receita.
Art. 2º  – Os programas a que se refere o art. 1º definidos a partir
das diretrizes gerais fixadas pela Portaria nº 42, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, cons-
titui o elo básico de integração entre os objetivos do Plano Plurianual,
as prioridades e metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias
e a programação estabelecida no Orçamento Anual, correspon-
dentes aos exercícios abrangidos pelo período do Plano.
Art. 3º  – A exclusão ou alteração de programas constantes desta
lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos
pelo Poder Executivo, através de projeto de lei específico.
Art. 4º  – A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentári-
as e de suas metas que envolvam recursos do orçamento munici-
pal seguirão as diretrizes da lei orçamentária anual.
Art. 5º  - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de
programas e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas
metas, sempre que tais modificações não requeiram mudança no
orçamento do Município.
Art. 6º  – O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas
estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a
receita estimada em cada exercício de forma de assegurar o equi-
líbrio das contas públicas.
Art. 7º  – As prioridades da Administração Municipal em cada exer-
cício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extra-
ídas dos anexos desta lei.
Art. 8º  – Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exer-
cício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano
Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.
Art. 9º  – O Poder Executivo realizará atualização dos programas e
metas constantes desta lei ou de suas alterações, quando da ela-
boração de suas propostas de diretrizes orçamentárias, orientan-
do o estabelecimento de prioridades e metas para o exercício
subsequente.
Art. 10  – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 03 de dezembro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Lei nº 1.751, de 03 de dezembro de 2013
Dispõe sobre a desafetação de imóvel, autoriza sua alienação

por doação e dá outras providências.

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 157/2013)
PAULO DIAS NOVAES FILHO , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe 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 desafetado do rol dos bens do Município de Avaré os
seguintes bens imóveis, objetos das matrículas nº 49.733 e 45.803,
ambas do Livro nº 2 - Registro Geral, do Cartório de Registro de
Imóveis e Anexos da Comarca de Avaré:
I - Uma área de terras, com 3.075,00 m² situada no imóvel denomi-
nado “ONÇA”, neste Município, com as divisas e confrontações
seguintes: parte do marco nº 01, situada na margem da estrada
municipal (AVR 352), na confrontação com a Prefeitura Municipal
de Avaré (Matadouro) e daí segue o rumo SE 47º57’NO por uma
distância de 52,60 metros até atingir o marco de nº 2; do marco de
nº 02 deflete à direita e passando a confrontar com Mário Piagentini,
segue o rumo de SO 16º16’NE por uma extensão de 119,60 metros,
até atingir o marco de nº 03, situado na margem da estrada muni-
cipal (AVR 352). Do marco nº 03, deflete à direita e segue acompa-
nhando a estrada supracitada no sentido Avaré-Bairro, por uma
distância de 154,50 metros até atingir o marco de nº 01, onde teve
início esta descrição, objeto da matrícula nº 49.733, do Cartório de
Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Avaré;
II - Uma área situada neste Município na Fazenda da Onça, dentro
das seguintes medidas e confrontações: inicia no marco de nº 04,
situado no canto de uma ponte sobre o Ribeirão Lageado e daí
segue por uma distância de 100,00m acompanhando uma estrada
municipal no sentido de quem dirige de Avaré, até atingir o marco
de nº 4A; do marco de nº 4A deflete à esquerda e toma o rumo de
51º09’SE e segue por uma distância de 100,00m, até atingir o
marco de nº 4B, confrontando com Mário Piagentini; do marco de
nº 4B deflete à esquerda e toma o rumo de 02º00’NE e segue por
uma distância de 440,00m, confrontando com José Carlos de Lima,
até atingir o marco de nº 4C, cravado à margem direita do Ribeirão
Lageado; do marco de nº 4C sobe pelo referido ribeirão por uma
distância de 330,00m, até atingir o marco de nº 4, onde teve início
esta descrição, encerrando a área de 30.000,00m².
Art. 2º   Fica o Executivo Municipal autorizado a alienar, sob a
forma de doação os imóveis especificados no artigo 1º à empresa
Walfrig Exportação, Importação, Indústria e Comércio de Carnes
Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.765.840/0001-24, com sede
na Estrada Municipal nº 352, km 07, Bairro Escaramuça, no Muni-
cípio de Avaré, SP.
Art. 3º   O imóvel objeto da doação de que trata esta lei se destina-
rá, exclusivamente, à construção de matadouro e frigorífico de ani-
mais para consumo humano.
Parágrafo único . A empresa Walfrig Exportação, Impor-
tação, Indústria e Comércio de Carnes Ltda firmará junto
ao Poder Executivo Municipal Termo de Doação com En-
cargos.
Art. 4º   A doação de que trata esta lei será condicionada:
I - ao abate de animais destinados à comercialização para consumo
no território do Município, por estabelecimentos com sede e opera-
ção no Município de Avaré, a fim de evitar o abate clandestino;
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II - à conclusão das obras e início das atividades em prazo não superior
a trinta e seis meses contados da assinatura do termo de doação;
III - ao atendimento das condições de segurança, higiene e saúde
definidos pela legislação pertinente.
Parágrafo único . O preço cobrado pela empresa donatária para
prestação de serviços aos estabelecimentos com sede e operação
no Município de Avaré será fixado em função das espécies e quan-
titativos de animais abatidos e dos custos de operação manuten-
ção e conservação, após estudo prévio com participação do Muni-
cípio e de representantes de empresas do setor, com sede e ope-
ração no Município.
Art. 5º   O imóvel doado nos termos desta lei, bem como as
benfeitorias porventura realizadas no imóvel reverterão ao patrimônio
do Município se:
I - por qualquer motivo a donatária deixar de cumprir as condições
desta lei ou do termo de doação;
II - deixar de exercer suas atividades no Município;
III – deixar de cumprir as finalidades previstas em seu objeto social.
§ 1º  A donatária não poderá alienar o imóvel objeto da concessão,
antes de decorridos dez anos de efetiva atividade no Município.
§ 2º  A reversão do imóvel ao patrimônio público não gerará à
donatária direito à indenização.
Art. 6º   A empresa donatária fará todas as adequações necessári-
as para enquadrar-se no Plano Diretor de Desenvolvimento do Mu-
nicípio.
Art. 7º   Para efeitos da doação prevista nesta lei, o Poder Executi-
vo Municipal dispensará processo licitatório, nos termos da Lei
Orgânica Municipal, eis que presente o interesse público.
Art. 8º   O prazo de carência para o término das obras e início de
funcionamento, a contar da assinatura do termo de doação será de
trinta e seis meses.
Art. 9º Fica o Município da Estância Turística de Avaré isento de
qualquer responsabilidade por danos causados pela donatária em
razão de suas atividades.
Art. 10 .  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 03 de dezembro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

RETIRE GRATUITAMENTE O
SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE AVARÉ NO PAÇO
MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO

E NAS BANCAS.

Lei nº 1.752, de 03 de dezembro de 2013
(Revoga as Leis nº 1.053, de 12 de março de 2008, 1.056, de 12
de março de 2008, 1.045, de 26 de fevereiro de 2008, 1054, de

12 de março de 2008, 1.051, de 04 de março de 2008, 1.107, de
11 de setembro de 2008 e dá outras providências.)

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 165/2013)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe 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  - Ficam revogadas as Leis nº 1.053, de 12 de março de
2008, que doa área de terras a Empresa Hungria & Hungria Enge-
nharia Ltda., nº 1.056, de 12 de março de 2008, que doa área de
terras a Empresa Marcelo de Lacerda Moreno Avaré-ME, 1.045, de
26 de fevereiro de 2008, que doa área de terras a Empresa Rylmaq
Comércio de Tratores Ltda., 1.054, de 12 de março de 2008, que
doa área de terras a Empresa All Door Mídia Exterior Publicidade
Ltda. ME, 1.051, de 04 de março de 2008, que doa área de terras
à empresa Zeni Bueno Santiago – ME e 1.107, de 11 de setembro
de 2008, que doa área de terras para a Empresa Casa Nostra
Artefatos de Madeira ME, conforme os termos de anuência dos
proprietários das referidas empresas, retornando os imóveis ao
domínio do município.
Art. 2º  - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 03 de dezembro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Lei nº 1.753, de 03 de dezembro de 2013
(Altera o artigo 4º da Lei 1.338 de 30/03/2010 para inclusão da

“SEMANA MUNICIPAL DO LIVRO E DA BIBLIOTECA” e dá
outras providências.)

Autoria: V er. Júlio César Theodoro
(Projeto de Lei nº 152/2013)

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe 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 1° - Fica incluído no artigo 4º da Lei Municipal nº 1.338 de
30 de março de 2010, a “SEMANA MUNICIPAL DO LIVRO E DA
BIBLIOTECA” a ser realizada anualmente, de 23 a 29 de outubro
de cada ano.
Parágrafo Único: No período estatuído no caput, poderão ser re-
alizados eventos, palestras, oficinas e workshops, para difundir a
importância da cultura do livro e das bibliotecas com participação
ativa de toda sociedade, da Secretaria Municipal da Cultura, Cen-
tro literário, Organizações Culturais ligadas ao tema, podendo ser
promovido ações para promover novos escritores.
Artigo 3°  - A divulgação, planejamento e realização dos eventos
ficarão a cargo da comissão organizadora.
Artigo 4°  - A presente Lei entrará em vigor após sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 03 de dezembro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Lei nº 1.754, de 03 de dezembro de 2013
(Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância

Turística de Avaré para o exercício de 2014)

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 130/2013)
PAULO DIAS NOVAES FILHO , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei;
Artigo 1º.  O orçamento da Prefeitura da Estância Turística de Avaré
para o exercício de 2014, estima a Receita e fixa a Despesa em R$
288.000.000,00 (Duzentos e Oitenta milhões de reais)  sendo:
I -  Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus
fundos especiais,órgãos e entidades da administração direta e in-
direta, inclusive fundações instituídos e mantidos pelo Poder Públi-
co em R$ 199.603.875,00  (Cento e Noventa e Nove milhões,
Seiscentos e T rês mil e Oitocentos e Setent a e Cinco Reais ; e
II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e
órgãos e entidades a ela vinculados, da administração direta e
indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos
pelo Poder Público em R$ 88.396.125,00  (Oitenta e Oito mi-
lhões, T rezentos e Novent a e Seis mil, e Cento e V inte e
Cinco Reais );
Artigo 2º . A receita será arrecadada na forma da legislação vigente
e das especificações constantes dos quadros integrantes desta
Lei, observando o seguinte desdobramento:

Artigo 4º . Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos su-
plementares as dotações dos orçamentos contidos nesta Lei:
I - até o limite de 6% (seis por cento) da despesa total fixada no
art.1º, observando-se o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº
4.320 de 17 de março de 1964;
II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a
denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o
disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
III - destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias
dos grupos de natureza de despesas “Pessoal e Encargos Sociais”,
“Juros e Encargos da Dívida” e “Amortização da Dívida”, até o limite da
soma dos valores atribuídos a esses grupos ou de qualquer grupo de
despesa quando para atender o pagamento de sentenças judiciais
nas condições e formas determinadas pela constituição, até o limite
da soma de valores de todos os grupos de despesa;
IV - destinados ao reforço de dotações de ações utilizando a anulação de
outras dotações, nos termos do art. 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei 4.320/
64, até o limite de 2/5 (dois quintos) da receita prevista para o exercício;
V - remanejar recursos no âmbito de cada unidade orçamentária,
entre dotações de um mesmo programa, e obedecida a distribui-
ção  por categoria econômica, com a finalidade de facilitar o cum-
primento da programação aprovada nesta Lei.



AVARÉ, 07 DE DEZEMBRO DE 2013SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 64520

Parágrafo único.  Não onerarão o limite previsto no inciso I, os
créditos destinados a:
1 - suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recur-
sos vinculados;
2 -suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas as des-
pesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundações.
Artigo 5º.  Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações
de créditos por antecipação da  receita até o limite de 7%  (sete
por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições
estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.
Artigo 6º . As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus
adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Exe-
cutivo, mediante ato próprio, visando ao atendimento das necessida-
des da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as
disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.
Artigo 7º.  Prevalecerão os valores correntes consignados nos Ane-
xos a esta Lei, no caso de divergências, de quaisquer espécies,
entre estes e os valores dos programas e das ações constantes da
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014 assim
como do Plano Plurianual para o período de 2014-2017.
Artigo 8º . Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2014.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 03 de dezembro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

DECRETOS

Decreto nº 3.750, de 02 de dezembro de 2013.
(Dispõe sobre reorganização dos Membros da Coordenadoria

Municipal de Defesa Civil - COMDEC.)

PAULO DIAS NOVAES FILHO , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições legais ou Decreto nº 2.388, de 05 de
abril de 2010;
D E C R E T A:
Artigo 1º  - Fica nomeada, na forma abaixo, a Coordenadoria Muni-
cipal de Defesa Civil – COMDEC:
Coordenadoria
Coordenador – Paulo Roberto Villa
R.E.D.E.C. – Coordenadoria Regional de Defesa Civil 1-4
Comando da Polícia Militar de Avaré
Setor Técnico
Diretor : Cláudio Hayashi
Engenharia – Paulo Henrique Ciccone
Assistência Social- Mara V. Albuquerque de Oliveira
Comandante do Corpo de Bombeiros de Avaré
Comandante da Polícia Ambiental de Avaré
Setor Operativo
Diretor – José Vasconcelos de Araújo Silva
Segurança e Contenção –Polícia Militar e Chefe da Guarda Civil de Avaré
Limpeza e Remoção de Entulhos – Olavo de Carvalho
Projetos e Estratégias – Paulo Francisco Cavini
Registro Fotográfico e Coleta de Dados – Giani Maria Cegarra
Alimentação – Cozinha Piloto
Apoio/Abrigo – Ginásio de Esportes Kim Negrão
Secretaria Municipal de Saúde
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, ficando revogado o Decreto n° 3447, de 07 de janeiro de 2013.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 02 de dezembro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº 3.752, de 03 de dezembro de 2013
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que

especifica e dá providências)

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 163/2013)
PAULO DIAS NOVAES FILHO , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a :-
Artigo 1º  - Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17
de Março de 1964, combinado com o artigo 167 § 2º da Constitui-
ção Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar
no Departamento de Contabilidade e Orçamentos da municipalidade,
um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL  no valor de R$ 95.808,00
(noventa e cinco mil oitocentos e oito reais), para atendimento de
despesas oriundas do repasse de Recursos Financeiros da União,
na conformidade da funcional programática e modalidade de apli-
cação detalhada abaixo:

Artigo 2º  Para cobertura das despesas com a Execução deste
Decreto serão utilizados os recursos provenientes do EXCESSO
DE ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO, oriundos do repasse de
Recursos Financeiros da União, através do CONVÊNIO FIRMADO
COM O MINISTÉRIO DA SAUDE, bloco: ATENÇÃO BÁSICA, ação:
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS – REFORMAS, com
base na Portaria nº 2.093/MS/GM, de 24 de Setembro de 2013.
Artigo 3º  – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 03 de dezembro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto n° 3.751, de 02 de dezembro de 2013.
(Reorganiza Conselho Municipal do Plano Diretor  e dá outras

providências)

PAULO DIAS NOVAES FILHO,  Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A :-
ARTIGO 1º – Fica reorganizado, nos termos do que dispõe o artigo
142 da Lei Complementar nº 154 de 27 de Setembro de 2011, o
CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR, composto dos
membros abaixo relacionados:
MEMBROS DO PODER PÚBLICO
TITULAR  – Iris Natália Vaz Arca
SUPLENTE- Hercília de Paula Pito Pepe
TITULAR -  Deira A. V. Villen
SUPLENTE- Flavio Valentin Denardi
TITULAR- Giovani Antonangelo
SUPLENTE – Bethina de Arruda Mota Melado
TITULAR - Maria José da Cunha
SUPLENTE- Vilma Tereza Deolim
TITULAR- José Ricardo Cardozo Barreto
SUPLENTE- Ronaldo Souza Villas Boas
TITULAR- Julio Ruffin Pinhel
SUPLENTE- José Eduardo Quartucci Nassar
TITULAR - João José Dalcim
SUPLENTE- Pedro Luiz de Souza
TITULAR- Paulo Henrique Ciccone
SUPLENTE – Aparecido Fernandes Junior
MEMBROS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
TITULAR- Antonio Alvez Nunes Sobrinho (AAVANTE-Assoc. Anti-
go Mobilismo)
SUPLENTE- Sueli Conceição de Souza Papay (ASSOCIART-Ass.
Artesãos Artistas)
TITULAR -  Carlos De Petrini da Silva Coelho (Colônia Espírita
Fraternidade)
SUPLENTE- Graziela Junqueira Franco Doneux (Fund. Padre Emílio
Immoos)
TITULAR- Carmen F. Lourenço Pinto Hellmeister (FSP – Fac. Su-
doeste Paulista)
SUPLENTE- Adriana de Menezes Tavares (IFSP – Instituto Federal)
TITULAR-  Cesar Piagentini Cruz  (Santa Casa de Misericórdia de Avaré)
SUPLENTE- João José Acácio (Rotary Club Avaré Jurumirim)
TITULAR- Eduardo Augusto Zanella (Centro Avareense)
SUPLENTE- Angelo Antonio Marcusso (ACIA – Assoc. Comercial)
TITULAR - José Geraldo Dias Barreto (ADEMA – Assoc. Def. Meio
Ambiente)
SUPLENTE- Luiz Ricardo de Moura (ADECCA) (Assoc. Def. Crian-
ça e Cidadão)
TITULAR - Lambertus J. A. M. V. H. Heijmeijer (COMTUR – Cons.
Mun. Turismo)
SUPLENTE- Stephan Gerd Richard Weltzer (Cidadão)
TITULAR - Ludmila Orsi Righi (CONDEPHAC – Cons. Def. Patr.
Hist. Art.)
SUPLENTE- Lúcia de Souza Pinto (CMI - Conselho Municipal do Idoso)
TITULAR- Luiz Gustavo Gomes (Assoc. Méd.Veterinários)
SUPLENTE- Ligia Domingues Paulucci (Amor de Quatro Patas)
TITULAR - Marcos Boock Rutigliano (AREA – Assoc. Reg. Eng.
Arq. Agro.)
SUPLENTE- Mário Ribeiro Duarte (AREA – Assoc. Reg. Eng. Arq. Agro.)
TITULAR- Ovídio Negrão Junior (cidadão)
SUPLENTE- Marcelo Nassif Avellar (cidadão)
TITULAR- Pedro Paulo Dal Farra Furlan (CPP - Centro do Profes-
sorado Paulista)
SUPLENTE- Orlando Gambini Filho (Assoc. Func. Polícia Civil de
Avaré)
TITULAR- Plinio Martins Damasio (cidadão)
SUPLENTE- Enéas Francisco Grassetti (cidadão)
TITULAR - Ronaldo Abdala (A.R. Loja S. Álvaro Palmeira)
SUPLENTE- Paulo César Alves (Loja M. Acácia de Avaré)
TITULAR - Silmara Rodrigues (OAB-SP - Subseção Avaré)
SUPLENTE- Heber Brianezi Fuentes (Faculdade Eduvale de Avaré)
TITULAR - Vilma Zanlucchi (ADERJ – Assoc. Defensores Represa
Jurumirim)
SUPLENTE- Luis Antonio Calisto (ADERJ – Assoc. Defensores
Represa Jurumirim
ARTIGO 2º – Fica estabelecido como sede do Conselho Municipal
do Plano Diretor a AREA (Associação Regional dos Engenheiros
Arquitetos e Agrônomos de Avaré), localizada na Rua dos Enge-
nheiros, nº 26, Colina da Boa Vista.
ARTIGO 3º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, ficando revogado o Decreto 3.647, de 12 de agosto de 2013.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 02 de dezembro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO
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Com a presença de
mais de 40 representan-
tes de entidades, conse-
lhos e instituições e tam-
bém do poder publico
(prefeitura), o Conselho
Municipal do Plano Dire-
tor (CMPD) elegeu sua
nova diretoria para o
próximo biênio.

Por aclamação o cor-
retor de imóveis Eduardo
Zanella foi indicado pre-
sidente, tendo como vice
o advogado César Pia-
gentini Cruz, presidente
da 67ª Subsecção da
OAB de Avaré. Já a 1ª
secretária é Deira Visen-
tin Villen, atual secretá-
ria municipal da Adminis-
tração, enquanto a fun-
ção de 2º secretário foi
assumida pelo agrônomo
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03 cozinheiro F
02 garçom M
01 churrasqueiro F/M
02 chapeiro F/M
02 auxiliar de cozinha F
01 marceneiro M
01 alinhador de madeira M
01 montador de móveis de madeira M
01 instalador de carpetes de madeira M
02 pintor de automóveis M
02 funileiro M
01 mecânico da caminhões M
02 mecânico de ônibus M
01 mecânico de autos M
01 ajudante de mecânico de ônibus M
01 tapeceiro de ônibus M
01 eletricista de autos M
01 polidor de autos M
01 frentista M
01 motorista de ônibus M
01 técnico em edificações M
01 desenhista estrutura metálica M
01 carpinteiro M
08 tratorista M
01 ajudante de carga e descarga M
02 trabalhador rural M
03 jardineiro M
01 trabalhador na pecuária M
01 auxiliar administração rural M
02 auxiliar de linha de produção M
02 vendedor interno F/M
01 vendedor externo M
01 analista de garantia F/M
01 consultor técnico F/M
04 operador de caixa F/M
02 auxiliar de escritório F
01 assistente administrativo F/M
01 recepcionista atendente F
01 monitor de recreação F/M
06 auxiliar de enfermagem F/M
01 farmacêutico hospitalar F/M
01 manicure F
04 empregado doméstico faxineiro ou dia-
rista F
01 auxiliar de limpeza F
10 costureiro industrial F/M
01 costureira de trajes finos F
(M –masculino,  F – feminino)
EMPREGADORES: É necessário o cadas-
tro da empresa, ou pessoa física, no ende-
reço eletrônico http://
maisemprego.mte.gov.br, para a colocação
de vagas e processo seletivo.
CANDIDATOS: É necessário cadastrar-se
no SISTEMA MAIS EMPREGO através da
internet ou junto ao PAT (Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador). Você utilizará os se-
guintes documentos: 
· PIS (Programa de Integração Social) ou
equivalente NIT, PASEP, Bolsa Família, Car-
tão Cidadão.
· Carteira de Trabalho
· RG
· CPF
· CNH
· Estamos na Rua Rio Grande do Sul, nº
1810, Centro, (Prédio Centro Administra-
tivo Municipal), entrada pela rua Ceará.
Maiores informações ligue 14-37321414.

PLANO DIRETOR

CMPD empossa diretoria
para o biênio 2013/2015

Carlos Coelho, integran-
te da Associação Regio-
nal dos Engenheiros, Ar-
quitetos e Agrônomos
(AREA).

A meta da nova dire-
toria do CMPD será dar
continuidade ao traba-
lho dos Planos Setoriais
que ainda estão penden-
tes (dentre eles, o de Se-
gurança) e a tarefa mai-
or que será a revisão do
Plano Diretor, pois se-
gundo o Estatuto da Ci-
dade e por designação
do Ministério Público
esse processo já precisa
ser desenvolvido no mu-
nicípio.

QUEM É QUEM – In-
tegram hoje o Conselho
Municipal do Plano Dire-
tor, representando a so-

ciedade civil as seguin-
tes pessoas: Titular: An-
tonio Alves Nunes Sobri-
nho (AAVANT) e Suplen-
te: Sueli Conceição de
Souza Papay (ASSOCI-
ART); Titular: Carlos De
Petrini da Silva Coelho
(Colônia Espírita Frater-
nidade) e Suplente: Gra-
ziela Junqueira Franco
Doneux (Fundação Pa-
dre Emílio Immoos); Ti-
tular: Carmen Lourenço
Pinto Hellmeister (FSP –
Fac. Sudoeste Paulista) e
Suplente: Adriana de
Menezes Tavares (IFSP –
Instituto Federal); Titu-
lar: César Piagentini
Cruz  (Santa Casa de Mi-
sericórdia) e Suplente:
João José Acácio (Rota-
ry Club Avaré Jurumi-

rim); Titular: Eduardo
Augusto Zanella (Centro
Avareense) e Suplente:
Angelo Antonio Marcus-
so (ACIA); Titular: José
Geraldo Dias Barreto
(ADEMA) e Suplente:
Luiz Ricardo de Moura
(ADECCA); Titular: Lam-
bertus Heijmeijer
(COMTUR) e Suplente:
Stephan Gerd Richard
Weltzer (Hotel Berro
D’água); Titular: Ludmi-
la Orsi Righi (CONDE-
PHAC) e Suplente: Vera
Lúcia de Souza Pinto
(Conselho Municipal do
Idoso); Titular: Luiz Gus-
tavo Gomes (Assoc.
Méd.Veterinários) e Su-
plente: Ligia Domingues
Paulucci (Amor de Qua-
tro Patas); Titular: Mar-
cos Boock Rutigliano
(AREA) e Suplente: Má-
rio Ribeiro Duarte
(AREA); Titular: Ovídio
Negrão Junior (cidadão,
franquia da CVC Turis-
mo) e Suplente: Marce-
lo Nassif Avellar (cida-
dão, repres. comercial);
Titular: Pedro Paulo Dal
Farra Furlan (Centro do
Professorado Paulista) e
Suplente: Orlando Gam-
bini Filho (Assoc. Func.
Polícia Civil); Titular: Pli-
nio Martins Damasio (ci-
dadão, engenheiro) e
Suplente: Eneas Francis-
co Grassetti (cidadão,
Madalena Villa Bar); Ti-
tular: Ronaldo Abdala
(A.R. Loja S. Álvaro Pal-
meira) e Suplente: Pau-
lo César Alves (Loja Ma-
çônica Acácia); Titular:
Silmara Rodrigues (OAB
- Subsecção Avaré) e
Suplente:Heber Briane-
zi Fuentes (Faculdade
Eduvale); Titular:Vilma
Zanluchi (ADERJ) e Su-
plente: Luis Antonio Ca-
listo (ADERJ)
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O fato de as contas da Pre-
feitura de Avaré terem tido o
melhor resultado dos últimos 10
anos vem se refletindo positiva-
mente na continuidade de ser-
viços essenciais à população.

Contudo, o superávit de R$
6 milhões alcançado pela ges-
tão atual, entre janeiro e outu-
bro de 2013, não significa que
esse dinheiro encontra-se dis-
ponível no caixa da Prefeitura.

A redução de despesas, no
entanto, possibilitou bons resul-
tados para a economia munici-
pal. O equilíbrio na gestão das

Equilíbrio nas contas municipais
garantem serviços essenciais à população

contas está recuperando a cre-
dibilidade que a administração
municipal havia perdido nos úl-
timos anos no setor financeiro.

RESULTADOS – Com o
equilíbrio das contas públicas,
a Prefeitura já conseguiu: a re-
gularização de pagamentos de
aluguéis de imóveis em atraso;
a normalização do repasse
mensal de verbas às entidades
assistenciais; quitação de pre-
catórios também atrasados
(não cumpridos por gestões
anteriores e com riscos de in-
tervenção judicial); o paga-

mento a fornecedores que
continuam a vender produtos
e serviços básicos ao municí-
pio, como por exemplo, a ma-

nutenção do aterro sanitário,
os alimentos da merenda es-
colar para os jovens e crianças
atendidos pela rede municipal

de ensino, além do compro-
misso mensal com energia elé-
trica e telefone de departa-
mentos públicos.

GESTÃO FISCAL


