
INVESTIMENTO

Saúde ganha novo
veículo para transporte
de pacientes
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Vacinação contra paralisia infantil
vai até 31 de agosto
Crianças com idade entre 6 meses e 5 anos incompletos devem tomar a vacina nas
Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Saúde da Família e Posto da Rua Acre     Página 11
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SERVIÇOS

Triturador de galhos vai
otimizar limpeza pública



SECRETARIAS MUNICIPAIS

ADMINISTRAÇÃO - Tel. 3711-2565
Deira Alizia Visentin Villen

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Tel.  3732-2603

Viviane Maria Alves Mendes
Rua Carmen Dias Faria, 2161

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

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

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

COMUNICAÇÃO - Tel. 3711-2500
Lucas da Silva Mota

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

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

Rua Rio de Janeiro, 1763 Centro

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

Rua Ceará, 1393 Centro

EDUCAÇÃO - Tel. 3711-2211
Lúcia Helena Lélis Dias

Rua Pernambuco, 1065 Centro

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

Rua Carmem Dias Faria, 1085 Bairro Alto

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

Rua Rio Grande do Sul, 1810

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

Rua Maranhão, 1578 Centro

GESTÃO PÚBLICA - Tel. 3711-2500
Hadel Aurani

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

GOVERNO - Tel. 3711-2500
José Bastos Cruz Sobrinho

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

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

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

MEIO AMBIENTE - Tel. 3711-2559
Julio Ruffin Pinhel

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

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

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

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

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

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

Rua Carmen Dias Faria, 2111

SERVIÇOS - Tel. 3711-1340
Ricardo Aurani

Avenida Anápolis, 777 Bairro Jurumirim

TURISMO - Tel. 3732-8009
Fernando Peixoto Alonso

Praça Romeu Bretas s/n (Prédio Concha Acústica)
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Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré, criado pela Lei
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CALENDÁRIO DE EVENTOS

Fique por dentro

15 Bem-vindo Turista! 09h PIT
15 Vacinação contra poliomelite 07h às 17h  Largo São João, Largo do Mercado e Caisma
15 e 16 Viva o Largo São João 19h30 Largo São João
15 e 16 VIII Encontro de Cinema de Avaré 19h30 CAIC
16 Encontro de Violeiros 16h Centro Comunitário do Jardim Brasil
17 à 21 II Semana do Folclore 08h às 17h  CAIC
21 II Salada Cultural 19h CAC
25/09 Dia de Campo - Temas: Muda Alta, 08h às 17h UAT Primus Ranch – Avaré-SP

biofertilizante e plantio na palha
29/10 II Semeando Agroecologia - Palestras e 19h30 IFSP Campus Avaré

Mesa Redonda - Temas: Agroecologia,
Segurança Alimentar e Comércio Local

30/10 Dia de Campo - Temas: Agroecologia, 08h às 17h UAT Santo Antônio – Avaré-SP
Produção Orgânica e Turismo Rural

AVARÉ, 15 DE AGOSTO DE 2015SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 7322

A terceira rodada do Campeonato Municipal de
Futebol será marcada por cinco jogos. Neste domin-
go, 16 de agosto, no Estádio Dr. Paulo Araújo Novaes
haverá duas partidas: Vila Martins x Sopagole, às
13h30, e São Paulo x América, às 15h, pela 1ª Divisão.

Já no Campo Municipal, pela 2ª Divisão, se en-
frentam Atlético Botafogo x Vila Nova, às 9h30,
Portuguesa x Atlético Bonsucesso, às 13h30, e Pa-
ineiras x Laid's Alimentos, às 15h.

Resultados
Na segunda rodada da competição, o destaque

foi a equipe do São Pedro que goleou a equipe MB
pelo placar de 11 x 0. Os demais resultados: Painei-
ras 1 x 0 Ferroviária, Ponte Preta 1 x 3 Atlético Bon-
sucesso e Unidos do Ipiranga 1 x 2 Santa Elizabeth.

ESPORTES

Cinco jogos marcam a 3ª rodada
do Municipal de Futebol

FALECIMENTOS
PERÍODO DE

06/08/14 A 11/08/2015

DIVACIL DOS SANTOS CAVALHEIRO
*03/04/1967  +06/08/2015
GUILHERME JOSÉ PIRES DE AVILA
*18/09/1934  +06/08/2015
ABILIO FRANCO DE GODOI
*30/08/1922  +07/08/2015
ANNA DE PAULA MIRANDA
*10/12/1933  +07/08/2015
ARISTIDES MARIA
*30/03/1924  +07/08/2015
EZAIL BENEDITO PINTO
*13/07/1945  +08/08/2015
IVO PEGOLI
*18/05/1936  +09/08/2015
ADÃO MARTINS DA SILVA
*22/09/1959  +10/08/2015
ANNA LIODORA DA COSTA
*07/01/1933  +10/08/2015
APARECIDO PEREIRA DE SOUZA
*24/02/1954  +10/08/2015
ILZA CLAUDINA FELICIANO
*23/09/1964  +10/08/2015
PAULO HIPÓLITO
*14/05/1943  +10/08/2015
CARLOS EDUARDO FERREIRA
*17/03/1929  +11/08/2015
JOÃO EVANGELISTA SILVEIRA FILHO
*02/03/1931  +11/08/2015
MARIA ANTONIA GAMBINI
*11/06/1959  +11/08/2015
PEDRO BRANDINO
*16/09/1938  +11/08/2015
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A fim de avaliar e propor
melhorias nos serviços de
saúde prestados em Avaré, a
Câmara de Vereadores apro-
vou a abertura de uma Co-
missão Especial de Estudos
da Saúde, que terá reuniões
abertas ao público.

A participação da comuni-
dade avareense é fundamen-
tal para que sugestões possam
ser apresentadas e encami-
nhadas ao Executivo. Também
serão convidados a participar
dos encontros, servidores de
organizações de saúde como
a Santa Casa, o Conselho Mu-
nicipal da Saúde, a Secretaria
de Saúde, além de entidades
civis e de atuação social em
atividade no município.

melhorias para a Saúde
População poderá sugerir

A Prefeitura em parceria
com o Governo Federal está
construindo cinco novas Uni-
dades de Saúde que atende-
rão moradores dos bairros
Paineiras, Plimec, Paraíso,
Santa Elisabeth e Ipiranga.
Além do investimento em
prédios padronizados pelo
Ministério da Saúde, a rede
de atenção básica também foi
reforçada e 10 novos profis-
sionais médicos aumenta-
ram a oferta de consultas.

Estarão em pauta a estru-
tura de atendimento de saú-
de, incluindo o fluxo de con-
sultas realizadas nas 9 Unida-
des Básicas de Saúde (UBS),
incluindo o Caisma (Centro
de Atenção à Saúde da Mu-

lher) e no Pronto Socorro, o
funcionamento do Programa
Saúde da Família, o impacto
da adesão ao Programa Mais
Médicos, o futuro funciona-
mento futuro da Unidade de
Pronto Atendimento (UPA),
bem como os investimentos
necessários em áreas priori-
tárias, a oferta de médicos e
especialidades clínicas, e o
papel de Avaré enquanto re-
ferência regional de atendi-
mento.

A comissão será compos-
ta por 5 membros titulares, 5
suplentes durante 90 dias,
prorrogáveis pelo mesmo
período. As datas das reuni-
ões serão previamente di-
vulgadas.

ESPORTE SOLIDÁRIO
Todas as equipes participantes do Campeonato Muni-

cipal de Futebol, numa iniciativa solidárias, ofereceram
275 litros de leite e uma cesta básica, produtos já encami-
nhados ao Fundo Social de Solidariedade, que cuidará de
repassá-los às famílias necessitadas.

CORTE E COSTURA
Começou esta semana no Fundo Social de Solidarie-

dade o curso de noções básicas de corte e costura. Doze
pessoas estão se habilitando para futuramente trabalhar
em casa ou em indústrias de costura da cidade.

O curso terá duração de 2 meses, com aulas às segun-
das e quartas-feiras, das 9h às 12h.

As atletas Helenil Soares
Castinho, 75 anos, e Yara Mes-
sias Paganelli, 69 anos, con-
quistaram medalhas de ouro
nas provas de natação duran-
te os Jogos Regionais dos Ido-
sos (JORI), em Itapetininga.
Além do ouro no nado livre,
Helenil conquistou a prata no
nado costa. Yara foi medalha
de ouro no nado costa.

Já a atleta Alzira Maria de
Campos, 75 anos, obteve a
medalha de prata no atletis-
mo, na prova de 600 metros.

O truco ficou com o bronze
através da dupla Celso Benini,
75 anos, e Mário Rodrigues da
Silva, 75. Avaré participou do
JORI representada nas moda-
lidades de natação (masculino
e feminino), atletismo (mas-
culino e feminino), truco, vô-
lei adaptado (feminino) e do-
minó. Na classificação geral, a
cidade ficou em 8º no atletis-
mo feminino, 5º na natação fe-
minina e 3º no truco.

MELHOR IDADE

Natação avareense é ouro no JORI



LEGISLATIVO

INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM

10 de AGOSTO de 2015

INDICAÇÕES
Denilson Rocha Ziroldo- Presidente

-para que, por meio do setor competente, estude a possibilidade de realizar
avaliação médica semestral em todos os funcionários municipais, para que
os funcionários públicos municipais, tenham uma melhor qualidade de vida
e assim desempenhando melhor as suas funções dentro do município.
-para que, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, proceda a fiscalização
na região do bairro Vila Operária, a fim de coibir que as limpezas de terrenos
sejam feitas por queimadas, pois vários moradores que residem no bairro
sofrem de doenças respiratórias e devido à baixa umidade nesta época do
ano, com a queimada e a fumaça, esses problemas se agravam.
-para que, por meio do setor competente, providencie em caráter de
urgência a construção de passeio público na avenida Mário Covas próxi-
mo ao Kartódromo Municipal.
-para que, por meio do setor competente, estude a possibilidade de im-
plantar um projeto de férias nos bairros de nosso município com várias
atividades físicas, bem como estudar junto à Secretaria Municipal de
Esportes, a realização de atividades para incrementar o lazer e também
beneficiando a saúde dos munícipes de nossa cidade através do esporte,
com a construção de quadras de voleibol e futebol de areia nos bairros, e
com a presença de monitores de esportes para coordenar as atividades.
-para que, por meio do setor competente, providencie em caráter de
urgência a recuperação do leito carroçável da rua Iaras confluência com a
rua Mário de Almeida Sampaio, localizadas no bairro Colina da Boa Vista,
tendo em vista que o buraco vem ocasionando transtornos aos motoristas
que transitam pelo local.
-para que, por meio do setor competente, providencie em caráter de
urgência a troca da tabela de basquetebol e a pintura da quadra localizada
na rua Minas Gerais em frente ao PAS Bairro Alto.

Roberto Araujo- Vice-Presidente
-para que estude a possibilidade de elaborar uma Lei municipal de respon-
sabilidade eleitoral, dentro da legalidade, onde o Prefeito terá a obrigação
de criar uma proposta de plano de governo, as quais deverão ser cumpri-
das dentro do prazo estabelecido, sob pena de ser criada uma Comissão
de Investigação para avaliar os motivos do não cumprimento do respec-
tivo plano de governo, podendo, inclusive, ser alvo de Comissão
Processante, conforme solicitado pelo cidadão Claudio Rainho, através
de correspondência enviada para esta Casa de Leis, cuja cópia fica
fazendo parte integrante desta Indicação.
-para que estude a possibilidade de elaborar uma Lei municipal, dentro da
legalidade, para que seja descontado 10% dos salários do Prefeito, Vice-
Prefeito, Secretários municipais e Vereadores, e esse recurso seja destina-
do para Entidades assistenciais e religiosas, que será previamente escolhi-
da através de votação dos Vereadores, conforme solicitação contida na
correspondência enviada para esta Casa de Leis, assinada pelo cidadão
Claudio Rainho, cuja cópia fica fazendo parte integrante desta Indicação.
-para que estude a possibilidade de elaborar uma Lei municipal, dentro da
legalidade, onde todos os servidores públicos municipais ocupantes de
cargos comissionados, além do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários muni-
cipais e Vereadores, sejam obrigados a utilizarem da estrutura publica
existente no município, tais como: Escolas, Postos de Saúde, Pronto
Socorro, dentre outros, com a finalidade de melhorar a qualidade dos
serviços públicos oferecidos por esses órgãos, conforme correspondên-
cia enviada para esta Casa de Leis, assinada pelo cidadão Claudio Rainho,
cuja cópia fica fazendo parte integrante desta Indicação.

Francisco Barreto de Monte Neto-1º Secretário
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, a operação
tapa buracos na Rua Mato Grosso, próximo aos números 2071, 3059 e 3608.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, a opera-
ção tapa buracos na Rua Professora Macambira, no bairro Santa Elizabeth,
em toda sua extensão.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, limpeza
nos terrenos existentes na Rua Fernando Antonio Tamassia, no bairro
Tropical, dos números 89 ao 175, ou notificação de seus proprietários, se
particular, uma vez que o mato invadiu o passeio público.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, a operação
tapa buracos na Rua Cel. Coutinho, bairro Braz II, em toda sua extensão.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, a opera-
ção tapa buracos na Rua Ammos Contrucci, no bairro Santa Elizabeth, em
toda sua extensão.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, limpeza
no terreno existente ao lado esquerdo do pontilhão que dá acesso à
estrada de Itatinga, sentido cidade Avaré/Itatinga, onde está sendo feito
descarte de entulho.

Edson Flavio Theodoro da Silva-2º Secretário
-Que através do setor competente instale um redutor de velocidade na
Rua Santos Dumont próximo ao número 1910, Parque Residencial Brabância
1, onde está localizada a escola municipal Professora Maria Theresa de
Oliveira Picalho (Dondoca).
-Que através do setor de obras faça os reparos necessários na Rua
Escritor Gabriel Marques localizada ao lado do terminal rodoviário no cen-
tro da cidade, que está com seu leito carroçável danificado necessitando
da reposição de lajotas.

-Que verifique através do setor competente verifique possibilidade de
implantar um redutor de velocidade (lombada) na Rua Minas Gerais con-
fluência com a Rua Padre Emilio Immoos.

Antonio Leite de Oliveira
-por meio do setor competente, providencie em caráter de urgência a
instalação de redutor de velocidade, na Av. Santos Dumont altura do nº 860.
-por meio da Secretaria Municipal de Serviço, providencie a troca de lâmpa-
das queimadas e manutenção dos brinquedos na CAIC. (Foto anexa)
-por meio do setor competente, providencie cobertura do ponto de ônibus
localizado na Praça José Teixeira Félix no bairro Brabância.

Benedito Braz Ferreira
-para que por meio do setor competente realize operação tapa-buraco nas
ruas, Luiz José Alves, João Zandoná Filho e Irmãos Antonângelo, no
bairro Parque residencial Gilberto Filgueiras II.
-para que por meio do setor competente estude a possibilidade de instalar
equipamentos para prática de esporte e laser na Praça Vereador Duílio
Contrucci Gambini, no bairro Residencial Nova Avaré.
-para que por meio do setor competente realize limpeza de área verde locali-
zada entre as ruas Vinte e Nove de Maio e Dom Bosco, no bairro Três Marias.
-para que por meio do setor competente estude a possibilidade de realizar
manutenção e conserto de piso na praça Pimpinela Josephina Sartori, no
Conjunto Residencial Duílio Gambini.
-para que por meio do setor competente implemente a pintura da faixa de
divisão de pista na avenida Espanha.
-para que por meio do setor competente realize a troca de lâmpadas dos
postes de iluminação pública na Rua Dico Mercadante, próximo a CEI
Dona Carolina Puzzielo, no bairro Jardim Paineiras.

Bruna Maria Costa Silvestre
-para que por meio do setor competente providencie a retira de uma galhada
seca descartada na Praça Armando de Paula Assis, bairro Vila Jardim.
-para que por meio do setor competente providencie a retira de uma galhada
seca descartada ao lado do Campo Municipal instalado na Rua José Cassetari,
divisa dos bairros Residencial Gilberto Filgueiras II com a Vila Operária.
-para que por meio do setor competente providencie a retira de uma
galhada seca descartada na área verde localizada na Rua Heitor de Barros
confluência com a Rua José dos Reis Carvalho, bairro Brasil Novo.
-para que por meio do setor competente providencie a manutenção do ponto
de ônibus instalado na Rua João Gomes de Oliveira confluência com a Rua
Soldado Hugo Mazonne, bairro Vila Operária, onde as bases da cobertura do
mesmo que encontra-se jogadas em um terreno vago ao lado.
-para que por meio do setor competente providencie a capinação do mato
que nasceu na guia do leito carroçável da área verde localizada na Rua
Paulo Paschoal confluência com a Rua Heitor de Barros, bairro Brasil Novo.
-para que por meio do setor competente providencie a capinação do mato
que nasceu na guia do leito carroçável da área verde localizadas na Rua
Heitor de Barros entre as Ruas Concheta D'Agostini Arca e Rua Nêgo
Dias, bairro Brasil Novo.
-para que por meio do setor competente providencie a retirada dos bancos
quebrados instalados na Praça Olivério Pilar, bairro Vila Jardim.
-para que por meio do setor competente providencie a manutenção da Placa
Informativa de Lombada instalada defronte a EMEB Professora Suleide Maria do
Amaral Bueno, bairro Vila Jardim, que encontra-se caída por falta de parafuso.
-para que por meio do setor competente providencie a capinação do mato
que nasceu na guia do leito carroçável da área verde localizada na Aveni-
da Francisco Gurgel Pismel entre as Ruas Teodoro Colela e Rua Dorival
Vicentini, bairro Vila Martins III.
-para que por meio do setor competente providencie com URGÊNCIA a
interdição para manutenção do Campo Municipal localizado na Rua José
Cassetari que encontra-se em estado lastimável, totalmente deteriorado,
com o gradil que possui aproximadamente 4 metros de altura caído sobre
a cerca colocando em risco de acidentes graves se a mesma se despren-
der e vier ao chão, alambrados arrebentados e pilares da cerca quebrados,
vestiários totalmente destruídos, inclusive um mictório quebrado colocan-
do em risco de acidentes aqueles que poderão adentrar o mesmo inclusive
um dos portões do campo de futebol já não se encontra mais no local. Vale
salientar que o referido passou por reforma recentemente para receber
atletas que participaram dos 56º Jogos Regionais 2012.

Eduardo David Cortez
-para que por meio do setor competente, seja estudada a possibilidade da
substituição dos semáforos, localizados na Avenida Espanha, cruzamen-
to com a Rua Carmen Dias Faria, por uma rotatória, no sentido de dar
maior fluxo automotivo no trânsito local.
-para que por meio do setor competente, seja providenciado um espelho
convexo, na esquina da Avenida Major Rangel, cruzamento com Rua Coronel
Coutinho, considerando que há existência de um local, seguindo a exemplo
de muitas cidades, inclusive o município de Santa Cruz do Rio Pardo.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
- INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor
Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio da Secretaria Muni-
cipal de Serviços, para que realize reparação de via em toda extensão da
Rua Maneco Dionísio, Vila Martins II.
-para que realize dentro da possibilidade pavimentação do trecho da Rua
Mato Grosso próximo a Unidade Básica de Saúde do Bairro Santa Elizabeth.
-por meio da Secretaria Municipal de Habitação, para que verifique a
possibilidade de dar denominação de rua aos cidadãos Afonso Aguillar
Campos, Benedicta Brianezzi Aguillar e Carlos Aguillar.

Julio Cesar Theodoro
-Para que instale um redutor de velocidade na Avenida Brasília na Vila Jardim
-Para que providencie a manutenção do Relógio de Sol, na Praça Juca
Novaes, no qual foi arrancado o ponteiro, descaracterizando-o e depreci-
ando a obra, que por muitos munícipes é admirado.

Marcelo José Ortega
-para que através do setor competente disponibilize um ponto de embar-
que e desembarque para os pacientes  que vão ate o hospital da Unesp
Botucatu do bairro Residencial Mário Emílio Bannwart. Pedido de morado-
res que utilizam desse transporte para tratamento no referido hospital.
-para que denomine Praça ou Logradouro Público com o nome do saudoso
educador e escritor Içami Tiba, falecido no dia 02/08/2015. Professor
Içami era filho de imigrantes japoneses, que vieram ao Brasil em 1936.
Formou-se em medicina pela Universidade de São Paulo, em 1968, e logo
fez especialização em psiquiatria pelo Hospital das Clínicas, onde foi
professor. Suas obras foram referência para pais, filhos, educadores,
psicólogos, psiquiatras e psicopedagogos. Tiba tinha uma visão conside-
rada moderna e adequada aos dias atuais. Ele foi reconhecido por usar
uma linguagem coloquial e bem humorada.
-para que através do setor competente disponibilize um ponto de embar-
que e desembarque para os pacientes que vão até o hospital da Unesp
Botucatu do bairro Residencial Mário Emílio Bannwart. Pedido de morado-
res que utilizam desse transporte para tratamento no referido hospital.

Rosângela Paulucci P . Pereira
- por meio do setor competente, para que sejam instaladas placas conten-
do os números de telefones úteis em pontos de grande afluxo de nossa
cidade, com o objetivo de ampliar o acesso a serviços de urgência e
emergência, colocando-os à disposição dos cidadãos.
A medida também deverá descongestionar as ligações feitas para o
número 190, da Brigada Militar, já que muitas pessoas, por não lembrarem
o número dos outros serviços, acabam por sobrecarregar a linha de
urgência da polícia militar.
-por meio do setor competente, visando uma revisão geral no município,
em todas as placas denominativas de vias públicas, pois muitas ruas
estão sem as mesmas, e em outras que já existem, as referidas placas
estão danificadas.
Justifica-se a indicação a pedido de munícipes que relatam dificuldade em
localizar algumas ruas.
-por meio do setor competente, providencie a remoção de entulhos exis-
tentes na Rua Pedro Rossi Contrucci em gente ao número 430.
-Considerando-se que foi recentemente pavimentada com asfalto a Ave-
nida Major Rangel, o que a tornou pouco permeável, com possibilidade de
não absorver óleos e água;
Considerando-se que nessa via funciona aos sábados uma feira livre;
Considerando-se que metade da pista fica parcialmente interditada duran-
te o tempo da feira, o que dificulta o tráfego dos veículos.
Sugerimos estudos junto aos feirantes e população usuária, para que a
feira seja transferida para Praça Guaraciaba Amorim, próxima do local
onde acontece atualmente.
-por meio do setor competente, estudos jurídicos a fim de enviar Projeto
de Lei que "Institui o programa municipal de incentivo às empresas casei-
ras, no âmbito do Município de Avaré".
A propositura trata de um resgate social que visa atender famílias que
possuem habilidades específicas para desenvolver determinado trabalho
e necessitam de incentivo para trabalhar por conta própria.
Por consequência, essa atividade laboral desenvolvida no âmbito familiar
tende a tirar os jovens das ruas, proporcionando a este o aprendizado de
um ofício e também valorizar o idoso que se encontra ocioso mas possui
condições para o trabalho, a fim de melhorar a renda familiar.
Esta iniciativa é de suma importância para o Município, pois contribui para
a criação e formalização de empresas familiares, aquelas de fundo de
quintal, que atualmente operam na clandestinidade, e com a presente
propositura poderão migrar para a formalidade possibilitando a criação de
empregos diretos que, além de melhorar a renda familiar, irá melhorar a
renda do município.

REQUERIMENTOS
Denilson Rocha Ziroldo-Presidente

-que seja oficiado a Secretaria Municipal de Obras e ao DECON - Depar-
tamento de Convênios, com anuência do Exmo. Senhor Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré Paulo Dias Novaes Filho, para que envie
a esta Casa Legislativa, estritamente dentro do prazo de 15 dias especi-
ficado pela LOM vigente, cópia de todo o Processo Licitatório (capa a
capa) da Concorrência Pública nº 021/07 - Processo nº 412/07, objetivando
a contratação de empresa especializada com fornecimento de materiais,
máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução de guias de con-
creto e pavimentação em lajotas pré-fabricadas no bairro Costa Azul, que
teve como contratante a empresa SERMOBRA - Engenharia e Constru-
ções LTDA-EPP, CNPJ n° 63.972.327/0001-45 adjudicado em 29/01/2008,
bem como os laudos técnicos detalhados das medições realizados para a
execução total da referida obra, eventuais aditamentos de prazos e de
verbas; os acréscimos ou supressões nas obras e serviços se, porventura
realizados conforme item contratual; ocasionais notificações verificadas
e por fim o termo de recebimento definitivo da obra emitido pelo departa-
mento competente da Prefeitura Municipal de Avaré.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Paulo
Dias Novaes Filho, para que, por meio do setor competente, seja realizada
a divulgação à população do local e número de telefone onde é solicitada
a troca de lâmpadas queimadas em nosso município, pois os munícipes
reclamam da falta de informação e divulgação.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Paulo
Dias Novaes Filho, para que, por meio do setor competente, nos informe
sobre os tipos e quantidade de medicamentos adquiridos e fornecidos pela
Administração direta e/ou indireta, em cumprimento às decisões judiciais
no período de 2.013 à 2.014 em nosso Município.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Paulo
Dias Novaes Filho, para que, por meio do setor competente, nos informe
o motivo pelo qual a farmácia da UBS Barra Grande abre somente às
sextas- feiras, ficando fechada o resto da semana. A unidade conta com
atendimento médico duas vezes por semana, nas terças- feiras e sextas-
feiras, sendo que quem é consultado nas terças-feiras tem que esperar
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até sexta para pegar o medicamento ou se deslocar até Avaré, caso seja
uma emergência.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Paulo
Dias Novaes Filho, para que, por meio do setor competente, nos informe
o motivo pelo qual o transporte escolar não passou pegar as crianças que
residem no bairro Mário Emílio Bannwart na última sexta-feira dia 7 de
agosto e hoje dia 10 de agosto.

Roberto Araujo-Vice-Presidente
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor APARECIDO JUSTINO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora ONEIDE ROBERTO DA SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora MARIA DA SILVA OLIVEIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor LUIZ CARLOS DA SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor GUILHERME JOSÉ PIRES DE AVILLA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor ABILIO FRANCO DE GODOI.

Francisco Barreto de Monte Neto-1º Secretário
-oficiado a empresa SABESP (Companhia de Saneamento Básico do
Estado de S.Paulo) para verificar e tomar providências quanto ao buraco
existente na Rua Pedro Domingues, próximo ao nº 170, no bairro S. Luiz,
resultante de obra executada pela estatal, o qual compromete o leito
carroçável da via.
-oficiado a empresa SABESP (Companhia de Saneamento Básico do
Estado de S.Paulo) para verificar e tomar providências quanto ao buraco
existente na Av. Paranapanema, próximo ao nº 168, resultante de obra
executada pela estatal, o qual compromete o leito carroçável da via.
-oficiado o COMUTRAN (Conselho Municipal de Trânsito), no sentido de
melhorar a sinalização na esquina da Rua Pernambuco com a Rua Maranhão.
-oficiado o COMUTRAN (Conselho Municipal de Trânsito), no sentido de
estudar a possibilidade de colocação de redutor de velocidade na Rua
Dona Carmem Dias Farias, próximo ao nº 3100, no bairro Vera Cruz.
-o COMUTRAN (Conselho Municipal de Trânsito), no sentido de estudar a
possibilidade de colocação de redutor de velocidade na Av. Salim Antonio
Curiati, próximo ao nº 410

Edson Flávio Theodoro da Silva-2º Secretário
-Seja oficiado ao Secretário Municipal de Planejamento, arquiteto João
José Dalcim, solicitando que seja enviado com urgência para apreciação
desta Edilidade, no prazo regimental de 15 dias, cópia do projeto de
reocupação do Centro Cultural Esther Pires Novaes, cuja elaboração é de
sua competência e inclui benfeitorias para o Teatro Municipal Octávio
Morales Moreno, para a Casa de Artes e Artesanato Floriza Souto Fernandes
e para as demais instalações da referida área, incluindo a reservada para
sediar o Projeto Guri.
-Que seja oficiado o Senhor Prefeito Paulo Dias Novaes Filho, a fim de
que informe a este nobre vereador, resposta do Requerimento com data
de 01/04/2013, em que solicito, um ponto de ônibus com cobertura na
Rodovia SP-245 Salim Antônio Curiati sentido, (Cerqueira César - Avaré
Km 02), em ponto estratégico nas proximidades da entrada da Fazenda
Santa Tereza, pois é grande o número de famílias que ali residem e se
utilizam de transporte coletivo e escolar, rumo à cidade diariamente que
muitas vezes precisam enfrentar sol e chuva justamente pela falta de um
abrigo adequado no local.

Antonio Leite de Oliveira
-que seja oficiado o Prefeito da Estância Turística de Avaré, Excelentíssimo
Sr. Paulo Dias Novaes Filho, para que por meio da Secretaria competente
nos responda a seguinte indagação: - A quem compete a construção e
manutenção necessária dos pontos de ônibus de nosso município? A
Prefeitura ou a Rápido Campinas?
-que seja oficiado o COMUTRAN (Conselho Municipal de Trânsito), para
que providencie placa indicando lombada na Av. Seme Jubram, no sentido
centro/bairro.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de
Avaré, Paulo Dias Novaes Filho, para que por meio da Secretaria compe-
tente, nos resposta a seguinte indagação: - Existe a possibilidade de
disponibilizar enfermeiros, a fim de fazer uma avalição trimestral aos
alunos das escolas da rede municipal?
-que seja oficiado o Prefeito da Estância Turística de Avaré, Excelentíssimo
Sr. Paulo Dias Novaes Filho, para que nos envie informação referente ao
requerimento nº 719/2015, onde obtivemos resposta através do ofício nº
372/2015, que as reformas solicitadas estão previstas em projeto a ser
executado. Visto que já existe um projeto para a execução das devidas
reformas, qual a previsão para o início da mesma.
-que seja oficiado o COMUTRAN (Conselho Municipal de Trânsito), reite-
rando o requerimento nº 579/2015 para que elaborem em caráter de urgên-
cia estudos visando tornar a Rua Prof. Santos Rodrigues Alves, no bairro
Brabância, em mão única.

Bruna Maria Costa Silvestre
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Paulo Dias Novaes Filho,
Prefeito Municipal, para que por meio do Setor Competente informe a esta
Casa de Leis quais os dias e o horário oficial para a entrega de leite nos
Postos de Saúde do Município, favor enviar um cronograma.
Justificativa: Recebi reclamações por parte de Mães de crianças
beneficiárias do projeto alegando que o horário para entrega inicia-se ás 7
horas e seu término ás 8 horas da manhã, sendo que após esse horário os
funcionários não realizam a entrega. Existe a possibilidade em adiantar o
horário em função das mães que trabalham e começam o expediente as
7 horas da manhã. Horário sugerido início às 6 horas até ás 8 horas da
manhã.

-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Paulo Dias Novaes Filho,
Prefeito Municipal, para que por meio do Setor Competente informe a esta
Casa de Leis se existe algum documento que autorizou o município a
adentrar as terras em nome do Sr. Odilon de Paula Assis, para abertura da
estrada que interliga os bairros Vila Jardim confluência com a Avenida
Getúlio Vargas e Vila Martins III sequência da Rua Nicola Pizza.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Paulo Dias Novaes Filho,
Prefeito Municipal, para que por meio do Setor Competente informe a esta
Casa de Leis se existe previsão para a reforma do campo Municipal
instalado na Rua José Cassetari que encontra-se deteriorado.

Carlos Alberto Estati
-Considerando que as obras de pavimentação asfáltica da Avenida Major
Rangel em nosso município foi iniciada e veio para embelezar a cidade e
melhorar o deslocamento de nossos munícipes;
Considerando ainda que recentemente foi construído um novo Terminal
Urbano com 540,00 m2, na Avenida Prefeito Misael Euphrásio Leal, dota-
dos com sanitários, local para lojas e controle de acesso; REQUEIRO à
Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais,
seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de
Avaré, Paulo Dias Novaes Filho, para que informe a esta Casa de Leis, da
possibilidade de transferir o Terminal Urbano localizado na Avenida Major
Rangel para o novo Terminal, possibilitando assim uma maior e melhor
fluidez do trânsito.
-Considerando os diversos requerimentos dos vereadores desta Casa de
Leis, enviados a esse Poder Executivo versando sobre a Guarda Munici-
pal; REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalida-
des regimentais, seja  oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, Paulo Dias Novaes Filho, para que informe a esta
Casa de Leis, se esse Poder Executivo já esta elaborando Projeto de Lei
objetivando a criação da nossa Guarda Municipal, visando legalizar uma
ilegalidade existente.
-Considerando a recente inauguração do Conjunto Habitacional Residencial
Mario Emilio Banwart, e que esse local conta com um expressivo numero
de moradores; REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as
formalidades regimentais, seja  oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, Paulo Dias Novaes Filho, para que por
meio do Setor Competente, solicite estudos viabilizando a construção de
Quadras Esportivas e Campo de Futebol em área existente, incentivando
assim a pratica do esporte e do lazer que são direitos individuais e coleti-
vos constitucionalmente assegurados.
-Considerando a recente inauguração do Conjunto Habitacional Residencial
São Rogério I, e que esse local conta com um expressivo numero de
moradores; REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as
formalidades regimentais, seja  oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, Paulo Dias Novaes Filho, para que por
meio do Setor Competente, solicite estudos viabilizando a construção de
Quadras Esportivas e Campo de Futebol em área existente, incentivando
assim a pratica do esporte e do lazer que são direitos individuais e coleti-
vos constitucionalmente assegurados.
-oficiado ao DEMUTRAN - Departamento Municipal de Trânsito, para que
informe a esta Casa de Leis sobre a possibilidade de estar instalando de
forma urgente, redutores de velocidade nas avenidas Tereza Lobo Catib e
Hélio Cruz Pimentel no Residencial Mario Emilio Banwart, onde as mes-
mas tem sido cenário de vários acidentes com veículos e motocicletas.
Eduardo David Cortez
-que seja oficiado à mesa diretora desta Edilidade, para junto aos órgãos
competentes realizarem o estudo da possibilidade de uma comissão temática
permanente da saúde pública
-que seja oficiado à Secretaria Municipal de Cultura, no sentido estudo da
possibilidade de um concurso de tatuadores locais, regularmente habilita-
dos, adjunto ao festival do Rock, a ser realizado em 23/08/2015.
-Qual o posicionamento contundente do Poder Executivo Municipal em
relação as políticas públicas correlacionadas ao amparo social,
assistencialismo dos excluídos e das minorias sociais?

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-Votos de Parabenização à Secretaria Municipal de Cultura, pela realização
do 7º FESMIA - Festival de Música Instrumental de Avaré, para os músi-
cos participantes e para os três primeiros colocados.
-oficiado o COMUTRAN - Conselho Municipal de Trânsito, para que estude
a possibilidade de programação dos semáforos da cidade para ficarem em
estado intermitente com sinal amarelo durante horário noturno em que o
fluxo de veículos é baixo, de preferência após 00 horas.
-por meio da Secretaria Municipal de Cultura, para que tome conhecimento
e eventuais providências a respeito de edital publicado pelo Ministério da
Cultura no dia 5 de agosto.
-por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, para que tome co-
nhecimento e eventuais providências de matéria jornalística abordan-
do edital do MDS - Ministério de Desenvolvimento Social e Combate
à Fome.
-por meio da Secretaria Municipal de Saúde, para que estude a possi-
bilidade de atender nas Unidades Básicas de Saúde de maneira siste-
mática e organizada o que preceitua o Estatuto do Idoso de acordo
com a Lei 10.741, de 01 de outubro de 2003, no Art. 3º, parágrafo
único do Inciso I: - atendimento preferencial imediato e individualiza-
do junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à
população.

Júlio César Theodoro
-Ao Prefeito da Estância Turística de Avaré, Senhor Paulo Dias Novaes
Filho, e a Secretária Competente juntamente com a Autoparque do Brasil
Empreendimentos e Serviços empresa gestora da "Zona Azul", que faça
cumprir a lei 830/2006, artigo 2 Inciso 4, onde consta que coloque no para-
brisas dos automóveis de placas de fora de Avaré (turistas) a  mensagem
de: "BOAS VINDAS".

Marcelo José Ortega
-Requeiro, de acordo com as normas regimentais vigentes, a criação de
uma Comissão Especial, composta por 5 (cinco) vereadores, com prazo
de 90 (noventa) dias, prorrogáveis pelo mesmo período, destinada a
promover estudos acerca da estrutura da Saúde Pública municipal e da
qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.
-para que seja convocado a Excelentíssima Senhora Secretária Municipal
de Saúde Vanda Corina do Carmo Lovison Nassif Avellar, de acordo com
o artigo 23 da Lei Orgânica da Estância Turística de Avaré, para que venha
a esta Casa Legislativa na próxima sessão ordinária para prestar esclare-
cimentos diante das denúncias de subcontratação de serviços médicos
no Pronto Socorro.
-para que seja convidado o representante da empresa IFS - DIAGNÓSTI-
CO POR IMAGEM LTDA. - EPP, para que venha a esta Casa Legislativa
na próxima sessão ordinária para prestar esclarecimentos diante das
denúncias de subcontratação de serviços médicos no Pronto Socorro.
-ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Sr. Paulo Dias Novaes Filho,
e o Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de habitação, Paulo Henrique
Ciccone, para que informem a esta Casa Legislativa se o município dispõe
de programa social para construção de cômodos e adequação de casas de
programas habitacionais para famílias numerosas de baixa renda.
-ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Sr Paulo Dias Novaes
Filho, e a Excelentíssima Senhora Secretária Municipal da Saúde, Vanda
Corina do Carmo Lovison Nassif Avellar, para que informem a esta Casa
Legislativa o motivo da falta do Leite NAN nos postos de distribuição há
mais de 60(sessenta dias).

Rosângela Paulucci P . Pereira
-por meio do setor competente, nos informe a razão por que foram retira-
dos os aparelhos de ginástica, ao lado da Pista de Skate, em frente à
Câmara Municipal de Vereadores, Avenida Misael Euphrásio Leal e se os
mesmos serão recolocados?
-oficiado ao DD. Secretário de Esportes do município da Estância Turística
de Avaré, parabenizando em sua pessoa toda a delegação de atletas e
auxiliares que participaram dos Jogos Regionais acontecido na cidade de
Jundiaí, onde mais de 180 (cento e oitenta) atletas representaram brilhante-
mente nossas cores. Esta Casa de Leis os agradece pelo empenho e por
terem levado tão dignamente o nome de nossa cidade nessa empreitada.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
REGINA BERNADETE CAROZELLI e JANAYNA MARTINS DA
COSTA, na qualidade de Pregoeiras da Câmara de Vereadores
da Estância Turística de Avaré, nomeadas por meio do Ato da
Mesa 11/2015, usando das atribuições que lhe são conferidas
por lei, vem pelo presente, ADJUDICAR o objeto do Pregão
Presencial nº 11/2015 - Processo 27/2015 para a empresa THE
CENTER INFORMÁTICA LTDA EPP, cadastrada no CNPJ sob nº
05.813.037/0001-52, com sede à Rua Bahia, nº 1245, sala 09,
Centro, Avaré - SP, CEP 18.700-090, objetivando a instalação,
locação, manutenção e suporte técnico de enlace de dados em
fibra ótica, para a interligação dos prédios desta Edilidade, bem
como prestação de serviços de link dedicado de acesso à internet
para a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré,
no valor global de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocen-
tos reais), pelo período de 12 meses.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 10
de agosto de 2015.
REGINA BERNADETE CAROZELLI    JANA YNA MARTINS DA

COSTA
Pregoeira                                            Pregoeira

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
DENÍLSON ROCHA ZIROLDO, Vereador Presidente da Câmara
de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei e em conformidade
com o Termo de Adjudicação datado de 10 de agosto de 2015,
vem acolher o objeto da licitação de que trata o Pregão
Presencial nº 11/2015 - Processo 27/2015, HOMOLOGANDO
para a empresa THE CENTER INFORMÁTICA LTDA EPP, ca-
dastrada no CNPJ sob nº 05.813.037/0001-52, com sede à
Rua Bahia, nº 1245, sala 09, Centro, Avaré - SP, CEP 18.700-
090, objetivando a instalação, locação, manutenção e supor-
te técnico de enlace de dados em fibra ótica, para a interligação
dos prédios desta Edilidade, bem como prestação de servi-
ços de link dedicado de acesso à internet para a Câmara de
Vereadores da Estância Turística de Avaré, no valor global de
R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais), pelo
período de 12 meses.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 12
de agosto de 2015.

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara
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EXTRATO DE EDITAL EXCLUSIVO
PARA ME/MEI E EPP

Processo nº 30/2015 - Pregão Presencial nº 12/2015
Data da realização: 03 de setembro de 2015 às 09 horas
Da visita técnica: poderá ser realizada durante todo o
período até o dia 02 de setembro de 2015, das 14h às
17h, devendo ser agendada antecipadamente.

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, faz
saber que se acha aberta licitação na modalidade Pregão
(Presencial) do tipo menor preço por lote, cujo objeto é a
Contratação de empresas especializadas para CONFECÇÃO,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS para
a nova sede da Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré, com fornecimento de todos os materiais, mão de obra e
equipamentos necessários, conforme especificações do edital
que poderá ser acessado pelo site: http://
www.camaraavare.sp.gov.br
INFORMAÇÕES: Câmara de Vereadores da Estância Turística
de Avaré, Av. Misael Euphrásio Leal, 999 - Centro - Avaré - SP.
Fone: (14) 3711.3070.

Janayna Martins da Costa
Pregoeira

Regina Bernadete Carozelli
Pregoeira

DECRETO LEGISLATIVO N º 310/2015
(Dispõe sobre outorga de Título de Bombeiro do Ano a pessoa

que especifica e dá outras providências).

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI DECRETA:
Artigo 1º - Fica concedido o Título de "BOMBEIRO DO ANO" ao Sgt
PM 904133-8 JOELCE LOTT DIAS, pelos relevantes serviços pres-
tados à comunidade Avareense como membro do Posto de Bom-
beiros de Avaré, nos termos do Decreto Legislativo nº 164/2004.
Parágrafo Único - A entrega da referida honraria dar-se-á em
Sessão Ordinária previamente convocada, em comum acordo
com o homenageado.
Artigo 2º - As despesas decorrentes da execução do presente
Decreto Legislativo onerarão as verbas próprias do orçamento,
a saber: 01.0102 - 01122.7005.2258 - 3.3.90.39 - 23 -15
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
aos 11 de Agosto de 2.015. -

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

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral Administrativo

Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2015
Autoria: Mesa Diretora
Aprovado por unanimidade, em Sessão Ordinária de 10/08/2015.

ATO DA MESA Nº 25/2015
(Dispõe sobre a constituição de comissão especial para

promoção de estudos acerca da estrutura da saúde pública
municipal e da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos

da Estância Turística de Avaré e adota outras providências)

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E
LEGAIS,
CONSIDERANDO o Requerimento nº 1130/2015, de autoria do
Edil Marcelo José Ortega, aprovado por unanimidade na Sessão
Ordinária de 10 de agosto de 2015,
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica constituída a comissão especial para promoção
de estudos acerca da estrutura da saúde pública municipal e da
qualidade dos serviços prestados aos cidadãos da Estância
Turística de Avaré

Artigo 2º - A comissão será composta pelos Vereadores: Bruna
Maria Costa Silvestre, Edson Flávio Theodoro da Silva, Ernesto
Ferreira de Albuquerque, Marcelo José Ortega e Rosângela Paulucci
Paixão Pereira e terá como membros substitutos os Vereadores:
Carlos Alberto Estati, Eduardo David Cortez, Francisco Barreto de
Monte Neto, Júlio César Theodoro e Roberto Araujo, devendo ser
presidida pelo Vereador Marcelo José Ortega.
Artigo 3º - A comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias para
conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório conclusi-
vo, admitindo sua prorrogação por igual período mediante solici-
tação fundamentada.
Parágrafo Único - Transcorrido o prazo sem a apresentação do
relatório de que trata o caput, a comissão ficará automaticamen-
te extinta.
Artigo 4º - A comissão poderá contar com auxílio da Divisão
Jurídica da Câmara, órgãos externos de consultoria e de cida-
dãos interessados na matéria.
Artigo 5º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação
no local de costume.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
12 de Agosto de 2.015.

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

Cristiano Augusto Porto Ferreira
Diretor Geral Administrativo

CIRCULAR N º 26/2015 - DG      Avaré, 12 de agosto de 2.015.

LEMBRETE
Estará presente o Sr . Gilson Câmara Filgueiras, Secretá-
rio Municipal de Cultura, para prestar informações so-
bre os projetos daquela secretaria, nos termos do Re-
querimento nº 1084/2015, de autoria do V er. Marcelo José
Ortega, aprovado por unanimidade.
Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordiná-
ria de 17/08/2015 - Segunda Feira - às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presi-
dente Vereador Denílson Rocha Ziroldo  designou  para a Ordem
do Dia da Sessão Ordinária de 17 de agosto do corrente ano, que
tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI N.º 35/2015 - Discussão Única
Autoria: V erª Rosângela Paulucci Paixão Pereira
Assunto: Disciplina a concessão de declaração de Utilidade
Pública municipal, no município da Estância Turística de Avaré e
dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 35/2015 e dos Pareceres do
Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (c/
emendas)
2. PROJETO DE LEI N.º 80/2015 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Poder Executivo a implantar o Núcleo Espe-
cial Esportivo e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 80/2015 e dos Pareceres do
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação;
de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; de Saúde, Pro-
moção Social, Meio Ambiente e Direitos Humanos; e de Educa-
ção, Cultura, Esporte e Turismo.
3. PROJETO DE LEI N.º 93/2015 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial
que especifica e dá providências (Secr. Municipal da Educação
- R$ 24.000,00).
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 93/2015 e dos Pareceres do
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação;
de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.

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

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna
público a relação das proposituras protocoladas e lidas na ses-
são ordinária de 10/08/2015, a saber:
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolu-
ção, etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo
www.camaraavare.sp.gov.br através do link "proposituras".
Sugestões para aperfeiçoamento dos procedimentos podem ser
enviadas pelo e-mail: diretoria@camaraavare.sp.gov.br
" Projeto de Lei nº 99/2015
Autoria: V er. Roberto Araujo
Assunto: Altera o Artigo 4º da Lei nº 1.338, de 30 de março de 2.010
para inclusão do "Dia Municipal do Motorista e Condutor de Ambu-
lância", no mês e dia que especifica e dá outras providências.
" Projeto de Lei nº 100/2015
Autoria: V er. Marcelo José Ortega
Assunto: Institui no âmbito da Estância Turística de Avaré o
"Programa de Adoção de Escolas e Creches da Rede Municipal
de Ensino" e adota outras providências
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CONVITE
 AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré e a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré convidam os Senho-
res Vereadores, Associações de Bairros, representantes de
classes e munícipes em geral, para AUDIÊNCIA PÚBLICA refe-
rente ao Projeto de Lei Complementar nº 05/2015, que dispõe
sobre a revisão do PLANO DIRETOR da Estância Turística de
Avaré - Título V - Da Gestão da Política Urbana - Art. 140 ao Art.
164., a realizar-se no dia 20/08/2015 às 20 horas, no plenário da
Câmara de Vereadores de Avaré, sito à Avenida Pref. Misael
Euphrásio Leal, nº 999, tendo em vista a relevância do objeto em
questão, consideramos vossa presença de fundamental impor-
tância, para que possa participar e opinar acerca da propositura.

INEDITORIAIS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

COMDEMA AVARÉ - 10/06/2015
Às dezessete horas e quarenta e cinco minutos do dia 10 de junho de 2015
na sede interina à Rua dos Engenheiros, nº 26, com a presença dos
conselheiros e convidados conforme lista de presença, teve início a
reunião ordinária do mês de junho do Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente de Avaré - COMDEMA. O presidente, Sr. José Geraldo
Dias Barreto dá início à reunião agradecendo a presença de todos os
conselheiros e convidados. O Sr. Presidente sugere que, tendo em vista
as declarações do vereador Marcelo José Ortega sobre a inoperância
deste Conselho, o COMDEMA vá à Câmara Legislativa de Avaré defen-
der sua atuação enquanto grupo atuante em defesa dos interesses
ambientais locais. A conselheira Maria Luiza Zambom defende que as
declarações do nobre vereador seriam infundadas, portanto, este Conse-
lho deveria manter o foco no trabalho e não entra em provocações e
joguetes políticos. A conselheira Vilma Zanluchi acredita que o COMDEMA
deve demonstrar o seu trabalho. O conselheiro, Sr. Luiz Gustavo Gomes
acrescenta que os membros deste Conselho deveriam esquecer esse tipo
crítica infundada, mas salienta que caso o grupo entenda necessário, um
representante deve ir à Câmara de Vereadores de Avaré para expor em
forma de uma apresentação formal os trabalhos realizados nos últimos
dois anos, o que todos os presentes dizem estar de acordo. O conselheiro
Luiz Gustavo Gomes sugere que seja marcada reunião extraordinária
deste Conselho para discussões e definição do que será apresentado na
Câmara. A conselheira Maria Luiza Zambom sugere então que o COMDEMA
elabore seu plano de ação para os próximos dois anos. A conselheira
Vilma Zanluchi pede que o grupo faça uma análise, baseada no Plano
Setorial de Meio Ambiente, parte integrante do Plano Diretor Municipal, das
ações que a Prefeitura Municipal já realizou através da Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente. Desta forma, o COMDEMA poderia se ater, quando
da elaboração de seu plano de ações, nas ações que ainda não foram
executadas no município. O Sr. Presidente orienta para um estudo do
Plano Setorial de Meio Ambiente, para posteriormente o grupo definir seu
plano de trabalho. Para ter acesso à tais informações, a conselheira Maria
Luiza Zambom diz que o COMDEMA deverá oficiar a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, solicitando um parecer sobre o andamento das ações
do Plano Setorial de Meio Ambiente, e então, a partir da resposta da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o COMDEMA deverá traçar o seu
Plano de Ação. O Sr. Presidente pede que a SMMA seja oficiada neste
sentido, e sugere como data para a reunião extraordinária o dia 23 de
junho, quando o grupo deverá discutir este tema. Como informes da
Secretaria Executiva, a conselheira Maria Luiza Zambom diz que o
COMDEMA enviou o ofício nº X para a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente encaminhando a sugestão deste grupo à minuta de decreto de
lei que regulamentaria o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Segundo
informações da SMMA, o referido texto foi encaminhado para o parecer
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técnico do Departamento de Contabilidade da PMA, e, após nova análise
pela SMMA, o texto deverá ser enviado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal.
O conselheiro Thiago Pepe salienta que para a legitimação da regulamen-
tação do Fundo Municipal de Meio Ambiente a PMA, através da SMMA,
deverá realizar conferências públicas. Os conselheiros Thiago Pepe e
Maria Luiza Zambom citam um exemplo de atuação do Conselho de
Defesa do Meio Ambiente do município de Botucatu-SP, que poderia ser
seguido por este Conselho. Segundo eles, no dia de hoje, o COMDEMA da
referida cidade promoveu um encontro entre seus membros, representan-
tes da sociedade civil, e o Superintendente na sede da unidade da Com-
panhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP de
Botucatu a fim de suscitar discussões acerca da crise hídrica enfrentada
na região no início de 2015. Eles salientam que é importante o COMDEMA
de Avaré aproximar-se de entidades como a SABESP a fim de realizar um
trabalho sob as múltiplas visões e contribuições acerca do meio ambiente.
O conselheiro Luiz Gustavo Gomes sugere que antes de cada reunião
deste Conselho, todos os participantes leiam as atas da reunião anterior a
ser aprovada, a fim de dinamizar as discussões. Ele sugere ainda a
inserção na pauta da próxima reunião deste Conselho, discussões sobre
a criação de uma Câmara Técnica - CT que trabalhasse somente o tema
"resíduos sólidos", alertando para a necessidade de entendimento por
parte deste grupo de como seria esse trâmite. A conselheira Maria Luiza
Zambom sugere que antes de ser formada esta e outras CT's, o COMDEMA
precisaria definir quais as prioridades de sua atuação em um Plano de
Ação. Nada mais foi acrescentado, e eu, Maria Luiza Appoloni Zambom,
relatei e subscrevi a presente ata que após aprovada, será assinada pelo
presidente deste Conselho, o Sr. José Geraldo Dias Barreto.
Avaré, 10 de junho de 2015.

Maria Luiza Appoloni Zambom       José Geraldo Dias Barreto
Secretária Executiva                      Presidente do COMDEMA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  DO
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO

AMBIENTE COMDEMA AVARÉ - 23/06/2015
Às dezoito horas e vinte minutos do dia 23 de junho de 2015, na sede
interina à Rua dos Engenheiros, nº 26, com a presença dos conselheiros
e convidados conforme lista de presença, teve início reunião extraordiná-
ria deste Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Avaré-
COMDEMA. O presidente, Sr. José Geraldo Dias Barreto dá início à
reunião agradecendo a presença de todos. A secretária deste Conselho,
Sra. Maria Luiza Zambom faz a leitura da pauta, lembrando que na reunião
do dia 10 de junho deste Conselho, foi solicitado à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - SMMA uma análise sobre quais ações do Plano Setorial de
Meio Ambiente já foram realizadas no município, quais estão em anda-
mento, e quais ainda não foram iniciadas. A secretária explica que o
documento enviado pela SMMA a este Conselho está organizado de forma
que as ações grifadas em vermelho são aquelas ainda não realizadas pela
SMMA, em amarelo são as ações que estão em andamento, e as verdes
já foram realizadas. Ela sugere que seja feita inicialmente a leitura do
referido texto, e ao final os conselheiros façam seus apontamentos. O
conselheiro, Sr. Julio Ruffin Pinhel dá início à leitura do texto, salientando
a ação da SMMA de fiscalização e notificações para adequação das
fossas nas residências do entorno da represa Jurumirim. A convidade
Silmara Rodrigues diz que recentemente, teve êxito o primeiro contrato de
adequação do uso de áreas no entorno do reservatório, inclusive o contra-
to de sessão de uso não honeroso, tendo sido um processo longo junto a
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB e Prefeitu-
ra Municipal de Avaré. Ainda segundo ela, a empresa Duke Energy tem
assumido uma postura de parceria com a PMA, e sociedade. O conselhei-
ro Luiz Gustavo Gomes diz que esta é uma das poucas hidrelétricas no
Brasil que respeita a legislação, dando anuência e respeitando um contrato
de concessão que tenham assinado com a união. Segundo ele, essa é
uma empresa séria, mas em contrapartida, é preciso apresentar um bom
projeto. O Sr. Julio Pinhel, dando continuidade à leitura do texto, lembra
que o município de Avaré é titular do Comitê de Bacia Hidrográfica do
Médio Paranapanema - CBH MP, e a SMMA tem enviado técnicos para
participação em reuniões e Câmaras Técnicas, bem como trabalhado na
sensibilização do Exmo. Sr. Prefeito Municipal sobre a importância da
participação do município nos CBH's . Ele continua a leitura do Plano
Setorial de Meio Ambiente e fala sobre o convênio firmado entre a PMA e
o Governo do Estado de São Paulo para o desenvolvimento do Plano de
Saneamento Municipal, obrigatório por lei. Neste documento estaria pre-
vista contratação por parte do Estado de empresa para realizar o diagnós-
tico do saneamento municipal, e o município deve organizar um Grupo
Executivo Local para discutir as diretrizes e metas do referido Plano.
Ainda segundo Julio Pinhel, há três semanas, a Secretaria de Recursos
Hídricos entrou em contato com ele para saber se Avaré possui o Plano de
Saneamento e o Plano de Gerenciamento Integrado Resíduos Sólidos -
PGIRS. Ele salienta que Avaré não possui nenhum dos dois instrumentos,
e acrescenta que eles devem ser construídos a partir de audiências
públicas a fim de possibilitar a apropriação por parte da população do
conteúdo e das ações contemplados nos referidos documentos de gestão
pública. O conselheiro Julio Pinhel afirma que em Avaré não foi realizado
o diagnóstico para a elaboração do PGIRS, sendo esta etapa fundamental
no seu processo de elaboração. Esta, segundo ele, seria uma etapa de
alto custo e que exigiria um corpo técnico capacitado, o qual a SMMA não
possuiria. A conselheira Maria Luiza Zambom sugere a busca por recursos
junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, o que possi-
bilitaria a contratação por parte da PMA de uma empresa para elaborar o
diagnóstico do PGIRS. O conselheiro Luiz Gustavo Gomes diz que durante
as reuniões do Conselho Municipal do Plano Diretor - CMPD esse assunto
foi discutido, e a impressão seria de que os estudos são feitos, mas não
são usados como ferramenta para a continuidade das ações, e salienta
ainda, que os Conselhos Municipais têm o papel de cobrar do Poder

Público o cumprimento da lei. Com relação ao gerenciamento dos resídu-
os sólidos, ele defende que a coleta regular deveria ser em dias da
semana alternados. O conselheiro Julio Pinhel concorda com este ponto
de vista, e acrescenta que uma das grandes mudanças atualmente em
andamento é com o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde.
Segundo ele, a PMA não arca mais com os custos da coleta e destinação
final deste tipo de resíduo gerado em estabelecimentos particulares. Ele
cita também a instalação do triturador de resíduos da construção civil, que
deverá ocorrer no segundo semestre deste ano. Julio Pinhel fala sobre um
convênio a partir do qual o Governo Estadual contrata o Instituto de
Pesquisas Tecnológicas - IPT, uma das instituições mais especializadas
em recuperação de área degradada, para fazer um diagnóstico das ero-
sões existentes nos municípios. Segundo ele, Avaré foi contemplada com
um estudo deste tipo, a partir do qual, o IPT fornece a SMMA o projeto
preliminar de recuperação das erosões. Uma das áreas alvo do estudo foi
o Parque Terezinha de Freitas, que terá um projeto técnico de recuperação.
Julio Pinhel diz que, a partir do estudo feito pelo IPT, foi decidido que o
custo de recuperação desta área seria inviável, portanto, a ação mais
indicada é a contenção da erosão. Sobre o Plano Municipal de Arborização
Urbana - PMAU, ele diz que técnicos da SMMA estão realizando um
levantamento das áreas verdes municipais, o que irá compor o diagnósti-
co do PMAU. Segundo o conselheiro e técnico responsável por esta
atividade na SMMA Thiago Pepe, existem muitos casos de invasão em
áreas verdes municipais. Ele salienta que ainda não finalizou os estudos,
mas já constatou diversos tipos de problemas como construções particu-
lares, alterações de testadas de casas para a área verde e falta de
manutenção pelo Poder Público. Ao final deste trabalho, ele diz que será
elaborado um relatório, e a partir deste será realizado um prognóstico das
ações a serem seguidas para resolução das problemáticas levantadas.
Julio Pinhel lembra ainda que a SMMA firmará em breve o primeiro termo
de autorização de cuidado por um particular de uma área verde. Sobre o
Cadastro Ambiental Rural - CAR, ele conta sobre uma reunião recente
com o Secretário Estadual da Agricultura, quando o mesmo afirmou que o
Governo do Estado poderia doar mudas de espécies nativas para o muni-
cípio. Com relação às ações de Educação Ambiental em Avaré, Julio
Pinhel salienta que a Secretaria Municipal da Educação já realiza diversas
ações, e a SMMA tem buscado entender como poderia estabelecer uma
parceria. Sobre o assunto "zoneamento urbano", ele solicita o auxílio dos
conselheiros do CMPD em uma capacitação junto aos técnicos da SMMA.
Ele parou a leitura do Plano Setorial de Meio Ambiente presente na Reso-
lução CMPD nº 058/2012 em seu artigo nº 21, sendo que esta prática
deverá ser retomada na próxima reunião deste Conselho. Nada mais foi
acrescentado, e eu, Maria Luiza Appoloni Zambom, relatei e subscrevi a
presente ata que após aprovada, será assinada pelo presidente deste
Conselho, o Sr. José Geraldo Dias Barreto.
Avaré, 23 de junho de 2015.

Maria Luiza Appoloni Zambom       José Geraldo Dias Barreto
Secretária Executiva                      Presidente do COMDEMA

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE - COMDEMA AVARÉ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE AGOSTO 2015

O Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO

AMBIENTE DE AVARÉ -  COMDEMA, no uso das atribuições que

lhe confere a Lei N.º 1434/1984, em atendimento ao Regimento

Interno, CONVOCA seus Conselheiros para REUNIÃO EXTRA-

ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 19 (DEZENOVE) DE AGOSTO

DE 2015 (quarta-feira), na sede da Associação Regional dos

Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Avaré (AREA), Rua

dos Engenheiros, 26, Colina da Boa Vista, Avaré-SP às 19h00

com a presença mínima de um terço dos membros, para delibe-

rar sobre a criação de grupos de trabalho deste Conselho. Os

conselheiros titulares que não puderem comparecer deverão

acionar o respectivo suplente. A reunião é aberta a qualquer

interessado que poderá utilizar a palavra mediante autorização

do presidente.

PAUTA

I) ABERTURA;

II) COMUNICAÇÃO DO PRESIDENTE;

III) INFORMES DA SECRETARIA EXECUTIVA;

IV) CRIAÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO.

Estância Turística de Avaré, 11 de agosto de 2015.

José Geraldo Dias Barreto

Presidente-COMDEMA

Maria Luiza Appoloni Zambom

Secretária Executiva-COMDEMA

FUNDAÇÃO REGIONAL  EDUCACIONAL DE AVARÉ
AVISO DE PREGÃO

PROCESSO FREA-009/2015 - PREGÃO
PRESENCIAL n° FREA-003/2015-PP

ABERTO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA
COMPRAS FUTURAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E

HIGIENE PARA A FUNDAÇÃO REGIONAL  EDUCACIONAL  DE
AVARÉ

A Fundação Regional e Educacional de Avaré torna público que
se acha aberta a licitação na modalidade Pregão (Presencial)
para REGISTRO DE PREÇOS do tipo menor preço por lote, para
futura aquisição de material de limpeza e higiene para a Funda-
ção Regional Educacional de Avaré, conforme Termo de Refe-
rência anexo II do edital que estará disponível da seguinte forma
a partir de 14/08/2015:
" Cópias impressas, em qualquer dia útil e durante o expediente
normal, mediante o recolhimento da quantia de R$.15,00 (quinze
reais) que deverá ser depositada em nome da Fundação Regio-
nal Educacional de Avaré na Conta nº 3.980-2, Agência 0203-8
do Banco do Brasil S/A, ou
" Gratuitamente no endereço eletrônico da Fundação Regional
Educacional de Avaré www.frea.edu.br
DATA DE REALIZAÇÃO: 27 de agosto de 2015 às 14h
INFORMAÇÕES: Fundação Regional Educacional de Avaré - Li-
citações
Praça Prefeito Romeu Bretas, 163, Centro, Estância Turística de
Avaré - SP
Fone: 14 - 3711 1828 ramal 1810

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO GABARIT O, NÚME-
RO DE ACERTOS DAS QUESTÕES, NOTA DA PRO-
VA DE CONHECIMENTOS E CONVOCAÇÃO PARA
O SORTEIO DO NÚMERO DO CANDIDATO PARA A
ELEIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DE ESCOLHA
DE CONSELHEIROS TUTELARES – 2015.
A COMISSÃO ELEITORAL do processo de escolha de Conse-
lheiros Tutelares do Município da Estância Turística de Avaré, no
uso da atribuição, que lhe é conferida pela Lei Complementar nº
150/11, Resolução do CMDCA nº 02/2015 e Edital normativo de
abertura das inscrições, torna público o Edital com o gabarito,
número de acertos das questões, nota da prova de conheci-
mentos e convocação para o sorteio do número do candidato
para a eleição do processo seletivo de escolha de Conselheiros
Tutelares.

Gabarito da Prova de Conhecimentos
Cada questão da prova de conhecimentos tem valor de 2,5 pontos.
Considerar-se-á aprovado(a) na prova de conhecimentos o(a)
candidato(a) que obtiver, no mínimo, nota 5 (cinco).

Nome Carteira de
Identidade (RG) Nº de Acertos Nota

Aline Nascimento Silva 47.869.775-2 32 8,0
Ana Carolina Athanázio Bugari 46.323.868-0 28 7,0
Ana Gabriela Gomes Monteiro da Gama 25.699.208-3 25 6,25
Ana Paula Tibúrcio 41.893.665-1 22 5,5
Ana Rodrigues de Matos 33.216.312-X 24 6,0
Andréia Brisola Carvalheira 20.506.245-3 22 5,5
Bernadete Ferreira de Freitas 20.157.089-0 19 4,75
Bianca Cardoso Alves 22.214.624-2 16 4,0
Bianca Cristina Viana Gambini 44.676.317-2 31 7,75
Camila Carvalho Lopes 44.583.176-5 26 6,5
CarmenNascimento de Andrade 21.819.034-7 28 7,0
Carolina Cândida Aires Ribas de Andrade 33.796.289-3 32 8,0
Cibele Moretti 49.773.041-8 22 5,5
Cíntia Aparecida de Castro                                                                                                                                                                                                                                                                28.267.187-0 20 5,0
Clarissa Pereira Gonçalves 33.743.218-1 27 6,75
Cristiane Groscoff Burini 29.433.457-9 27 6,75
Daniele Cristina Demez 43.205.768-7 29 7,25
Denise Rodrigues Pereira 15.754.316-X 27 6,75
Edelaine de Oliveira Santos 44.263.689-1 17 4,25
Eduarda Rotelli de Mello Pinto 29.601.482-5 29 7,25
Franchesca Maria Peres de Souza 29.455.157-8 30 7,5
Georgia Dutra Guazzelli 55.410.160-9 28 7,0
Gerson de Souza 33.216.197 24 6,0
Gislene Cristina Paulo Hersoguenrath 44.050.216-0 22 5,5
Grazielle Lopes da Fonseca Santos Sanches 43.205.742-0 28 7,0
Ilza Antonia de Souza 6.058.619 26 6,5
Jacqueline Luz Vicente Daniel 27.158.495-6 Ausente 0,0
Jandira da Silva André 3.341.232-1 25 6,25
Leandro Galvão 24.701.623-8 31 7,75
Leandro Lemos Rebouças 38.485.608-1 23 5,75
Letícia Jacqueline Martins 43.192.586-0 21 5,25
Letícia Priscila Barros Emolo 44.713.608-2 29 7,25
Lusmaia Patrícia Costa 25.223.934-7 22 5,5
Márcia Cristina Dias Baptista Mariano 43.206.977-X 30 7,5
Márcia Helena Santos Damião 32.808.356-2 25 6,25
Márcia Regina Braga de Almeida Prado 12.802.562-1 30 7,5
Maria Amélia do Vale Guimarães 48.933.425-8 30 7,5
Maria Thereza Ferreira 43.193.552-X 23 5,75
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Marta Luzia Andrade Noronha Prado 27.158.573-0 29 7,25
Mayra Paula da Costa Moraes 41.871.815-5 28 7,0
Monize Kelie de Souza 26.372.512-1 26 6,5
Myrian Beatriz Prado Tomazella 15.659.808-5 21 5,25
Naraline Rodrigues 40.976.666-5 18 4,5
Natália Fernandes Martos de Oliveira 47.290.957-5 25 6,25
Niccolas Cardoso Morello 49.728.300-1 30 7,5
Nina Fátima de Almeida 18.111.269-3 16 4,0
Priscila de Moura Parra Alonso 45.027.988-1 25 6,25
Regiane Pagano Ferreira 33.744.031-1 27 6,75
Rita de Cássia Deolin de Moura 32.505.887-8 24 6,0
Rosa Karina Maria de Godoy 33.743.296-X 19 4,75
Rosana da Silva Ferreira 43.381.803-7 31 7,75
Rosemeire Aparecida de Barros 44.713.529-6 30 7,5
Sônia Maria Arruda Nunes 18.442.942-0 23 5,75
Vera Lúcia Rigonatti da Silva Banin 18.665.240-9 23 5,75
Terezinha Joana Guimarães de Almeida 11.416.590-7 30 7,5

Abaixo segue lista dos(as) candidatos(as) aprovados(as) na prova de conhecimentos .
Nome Carteira de

Identidade (RG) Nº de Acertos Nota
Aline Nascimento Silva 47.869.775-2 32 8,0
Ana Carolina Athanázio Bugari 46.323.868-0 28 7,0
Ana Gabriela Gomes Monteiro da Gama 25.699.208-3 25 6,25
Ana Paula Tibúrcio 41.893.665-1 22 5,5
Ana Rodrigues de Matos 33.216.312-X 24 6,0
Andréia Brisola Carvalheira 20.506.245-3 22 5,5
Bianca Cristina Viana Gambini 44.676.317-2 31 7,75
Camila Carvalho Lopes 44.583.176-5 26 6,5
CarmenNascimento de Andrade 21.819.034-7 28 7,0
Carolina Cândida Aires Ribas de Andrade 33.796.289-3 32 8,0
Cibele Moretti 49.773.041-8 22 5,5
Cíntia Aparecida de Castro                                                                                                                                                                                                                                                                28.267.187-0 20 5,0
Clarissa Pereira Gonçalves 33.743.218-1 27 6,75
Cristiane Groscoff Burini 29.433.457-9 27 6,75
Daniele Cristina Demez 43.205.768-7 29 7,25
Denise Rodrigues Pereira 15.754.316-X 27 6,75
Eduarda Rotelli de Mello Pinto 29.601.482-5 29 7,25
Franchesca Maria Peres de Souza 29.455.157-8 30 7,5
Georgia Dutra Guazzelli 55.410.160-9 28 7,0
Gerson de Souza 33.216.197 24 6,0
Gislene Cristina Paulo Hersoguenrath 44.050.216-0 22 5,5
Grazielle Lopes da Fonseca Santos Sanches 43.205.742-0 28 7,0
Ilza Antonia de Souza 6.058.619 26 6,5
Jandira da Silva André 3.341.232-1 25 6,25
Leandro Galvão 24.701.623-8 31 7,75
Leandro Lemos Rebouças 38.485.608-1 23 5,75
Letícia Jacqueline Martins 43.192.586-0 21 5,25
Letícia Priscila Barros Emolo 44.713.608-2 29 7,25
Lusmaia Patrícia Costa 25.223.934-7 22 5,5
Márcia Cristina Dias Baptista Mariano 43.206.977-X 30 7,5
Márcia Helena Santos Damião 32.808.356-2 25 6,25
Márcia Regina Braga de Almeida Prado 12.802.562-1 30 7,5
Maria Amélia do Vale Guimarães 48.933.425-8 30 7,5
Maria Thereza Ferreira 43.193.552-X 23 5,75
Marta Luzia Andrade Noronha Prado 27.158.573-0 29 7,25
Mayra Paula da Costa Moraes 41.871.815-5 28 7,0
Monize Kelie de Souza 26.372.512-1 26 6,5
Myrian Beatriz Prado Tomazella 15.659.808-5 21 5,25
Natália Fernandes Martos de Oliveira 47.290.957-5 25 6,25
Niccolas Cardoso Morello 49.728.300-1 30 7,5
Priscila de Moura Parra Alonso 45.027.988-1 25 6,25
Regiane Pagano Ferreira 33.744.031-1 27 6,75
Rita de Cássia Deolin de Moura 32.505.887-8 24 6,0
Rosana da Silva Ferreira 43.381.803-7 31 7,75
Rosemeire Aparecida de Barros 44.713.529-6 30 7,5
Sônia Maria Arruda Nunes 18.442.942-0 23 5,75
Vera Lúcia Rigonatti da Silva Banin 18.665.240-9 23 5,75
Terezinha Joana Guimarães de Almeida 11.416.590-7 30 7,5

Atenção! Os(as) candidatos(as) aprovados(as) na prova
de conhecimentos somente poderão fazer propaganda
eleitoral, após o sorteio de seu respectivo número, con-
forme artigo 80 da Lei Municip al nº 150/2011.
Deste modo, ficam CONVOCADOS todos(as) os(as)
candidatos(as) aprovados na prova de conhecimentos para o
sorteio do número para a eleição, que ocorrerá no dia 28 de
Agosto de 2015 (sexta-feira) às 09:00 horas na Sala dos Con-
selhos, situada na Avenida Carmen Dias Faria, nº 2161, na
SEMADS - antigo “Water Park”.
Comissão Eleitoral do processo de escolha de Conselheiros
Tutelares do Município da Estância Turística de Avaré aos 13 de
Agosto de 2015.
Camila de Oliveira Cheche Souza
Natascha Gervázio
Ivone Souza Paula
Jussara Pereira Guazzelli

RETIRE GRATUITAMENTE O

SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE AVARÉ NO PAÇO

MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO

E NAS BANCAS.

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA  DO
PROCESSO SELETIVO DE ESCOLHA DE CONSE-
LHEIROS TUTELARES - 2015
A COMISSÃO ELEITORAL do processo de escolha de Conse-
lheiros Tutelares do Município da Estância Turística de Avaré, no
uso da atribuição, que lhe é conferida pela Lei Complementar nº
150/11, Resolução do CMDCA nº 02/2015 e Edital normativo de
abertura das inscrições, torna público o Edital de retificação do
cronograma do processo seletivo de escolha de Conselheiros
Tutelares.
CRONOGRAMA
DATA PASSO
04/04/2015 Publicação da Resolução nº 02/2015.
06/06/2015 Retificação da Resolução nº 02/2015.
13/06/2015 Re-retificação da Resolução nº 02/2015.
13/06/2015 Publicação do Edital de abertura das inscrições.
15/06/2015 à 17/07/2015 Inscrição dos candidatos, na
Sala dos Conselhos Municipais, situada na Avenida Carmem
Dias Faria, nº 2161, Bairro Alto, Avaré/SP, no período das 09:00
às 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas. Fone: 3732-2603.
20/07/2015 à 24/07/2015 Análise pela comissão eleitoral
da documentação dos candidatos inscritos.
25/07/2015 Divulgação da nominata dos candidatos deferi-
dos e indeferidos e locais de prova.
27/07/2015 à 29/07/2015 Prazo para recurso à comissão
dos candidatos que tiveram a inscrição indeferida.
01/08/2015 Divulgação da nominata após recurso.
09/08/2015 Prova.
10/08/2015 à 14/08/2015 Divulgação do Gabarito na Sala
dos Conselhos, situada na Avenida Carmem Dias Faria, nº 2161,
Bairro Alto, Avaré/SP.
15/08/2015 Publicação do gabarito e lista dos aprovados.
17/08/2015 à 19/08/2015 Prazo para recurso da prova.
22/08/2015 Publicação da homologação das candidaturas e
convocaçãopara o sorteio público dosnúmerosdos candidatos
para a eleição.
25/08/2015 à 27/08/2015 Prazo para impugnação da can-
didatura.
28/08/2015 Sorteio na Sala dos Conselhos Municipais do
número do candidato.
29/08/2015 Publicação do número dos candidatos para a
eleiçãoe relação de mesários e escrutinadores.
31/08/2015 à 02/09/2015 Prazo para recurso contra
mesários e escrutinadores.
03/09/2015 Início da Campanha Eleitoral.
12/09/2015 Publicação do local de votação.
04/10/2015 Eleição.
05/10/2015 Divulgação do resultado da eleição.
10/10/2015 Publicação do resultado.
13/10/2015 à 15/10/2015 Prazo para recurso da eleição.
24/10/2015 Resultado final do processo seletivo de escolha
dos membros do Conselho Tutelar.
2ª quinzena de outubro de 2015 Capacitação/formação
para Conselheiros eleitos e suplentes.
10/01/2016 Posse e início do mandato dos Conselheiros
Tutelares.
Estância Turística de Avaré, 11 de Agosto de 2015.

Cristiane de Moraes Grasselli de Oliveira
Presidente do CMDCA

C O N V O C A Ç Ã O
A Presidente Renata Rossetto Ramos, vem por meio deste CON-
VOCAR todos os Conselheiros e Suplentes da COMISSÃO PER-
MANENTE DE ACESSIBILIDADE - CPA, para a Reunião Extraordi-
nária, a ser realizada no dia 19.08.2015, quarta-feira, às 09
horas, na Sala de Reuniões da Secretaria dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência - SMDPD, na Rua Ceará, 1.393, (ao lado do
Centro Administrativo), Centro, Estância Turística de Avaré/SP.
PAUTA:
1) Formulação de Plano de Ação da CPA.
2) Análise de Documentos encaminhados à C.P.A.
Contamos com a presença de todos, no caso de imprevistos,
comunicar por escrito com antecedência.
e-mail: smdpd@avare.sp.gov.br -  Telefone: (14) 3732-8844

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

após reunião ordinária do dia 06 de Agosto de 2015, deliberou

de forma unânime a mudança no calendário de reuniões men-

sais dos próximos meses.

Mês Dia Horário

Setembro 04 09h00min

Outubro 02 09h00min

Novembro 06 09h00min

Dezembro 04 09h00min

Contamos com a presença de todos no caso de imprevistos,

favor                      comunicar por escrito com antecedência

e-mail: cmdca@avare.sp.gov.br

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

 ESTADO DE SÃO PAULO

AVARÉ, 15 DE AGOSTO DE 2015SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 7328



AVARÉ, 15 DE AGOSTO DE 2015 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 732 9

ASSISTÊNCIA SOCIAL

O público de Avaré e re-
gião conheceu no último dia
5, durante a IX Conferência
Municipal de Assistência So-
cial, como se desenvolve o
Sistema Único de Assistência
Sociais (SUAS). O encontro,
organizado pela Secretaria
Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social (Se-
mads), teve lugar no auditó-
rio do Instituto Federal São
Paulo (IFSP) - Campus Avaré
-, e contou com a participa-
ção de cerca de cem pesso-
as, entre usuários, trabalha-
dores, dirigentes municipais,
conselheiros e representan-
tes de entidades do setor.

O SUAS concentra hoje, de
forma descentralizada, os ser-
viços socioassistenciais no Bra-
sil. Com um modelo de gestão

o Sistema Único de Assistência Social em Avaré
Conferência expôs

participativa, o sistema articu-
la os esforços e recursos dos
três níveis de governo para a
execução e o financiamento
da Política Nacional de Assis-
tência Social (PNAS), envol-
vendo diretamente as estru-
turas e marcos regulatórios
nacionais, estaduais, munici-
pais e do Distrito Federal.

Coordenado pelo Minis-
tério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome
(MDS), o SUAS é composto
pelo poder público e socie-
dade civil, que participam
diretamente do processo de
gestão compartilhada. Do
mesmo modo, todos os Esta-
dos, comprometidos com a
implantação de sistemas lo-
cais e regionais de assistên-
cia social e com sua adequa-

ção aos modelos de gestão e
cofinanciamento propostos,
assinaram pactos de aperfei-
çoamento do Sistema.

A conferência teve como

objetivos analisar, propor e
deliberar com base na avali-
ação local, as diretrizes para
gestão e financiamento do
SUAS, reconhecendo a cor-

responsabilidade de cada
ente federado e também
elegeu delegados para X
Conferência Estadual de As-
sistência Social.

A Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvol-
vimento Social (Semads)
obteve tratamento para
Gesse, morador de rua de
Avaré, caso complexo de-
vido ao estado agressivo do
atendido.

Gesse foi abordado
pela equipe do Conselho
de Obras Sociais de Avaré
(COSA) no final de 2014.
Desde então foram dispen-
sadas orientações e tenta-
tivas de encaminhamentos

Semads obtém tratamento
para morador de rua

para ajudá-lo, já que notori-
amente se tratava de um jo-
vem usuário de drogas com
problemas psiquiátricos e
dificuldades de comunica-
ção, o qual necessitava de
acompanhamento clínico.

De acordo com as técnicas
do Semads, inúmeras foram
as tentativas de abordagem
do morador de rua, inicial-
mente sem êxito, pela recu-
sa e postura agressiva de
Gesse. Sua completa identi-
ficação só foi possível graças

ao telefonema de uma anti-
ga colega de escola que com
ele estudou em Itaporanga.

A equipe do COSA, atra-
vés de contatos com técni-
cos daquela cidade, conse-
guiu localizar familiares e
conhecer seu histórico de
vida. Todas as ações neste
sentido, pautadas em lei,
para garantia dos direitos
de Gesse enquanto cida-
dão, a fim de ajudá-lo a
obter terapia própria, pois
ele é apontado pela famí-

lia como portador de esqui-
zofrenia.

Outros familiares infor-
maram das freqüentes inter-
nações em hospitais psiqui-
átricos e, frente ao quadro de
transtorno apresentado por
Gesse, a Semads conseguiu
resgatá-lo com segurança e
encaminhá-lo para posterior
avaliação clínica e terapia es-
pecializada.

No último dia 4 de julho,
através do empenho cuida-
doso dos funcionários do

COSA e da Semads, Gesse
foi levado ao Pronto-Socor-
ro, após meses de muitas
tentativas. A operação con-
tou com apoio da Polícia
Militar e da Guarda Munici-
pal na retaguarda, para evi-
tar eventual agressão. Atu-
almente Gesse se encontra
assistido por uma clínica es-
pecializada, onde passará
por tratamento em um pe-
ríodo de seis meses, retor-
nando posteriormente à
família.
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SERVIÇOS

Entre móveis e eletro-
domésticos usados, a Se-
cretaria de Serviços reco-
lheu aproximadamente 3
toneladas de materias in-
servíveis nos bairros Green
Village, Porto Seguro e Jar-
dim Botânico. A ação ocor-
reu entre sexta-feria e sá-
bado, 7 e 8 de agosto.

Nos dias 21 e 22, os mo-
radores dos bairros Rancho
Alegre, Villagio Falange,
São Felipe, São Judas I, II,
III, IV e V, Jardim América e
Vila São Miguel receberão
os caminhões da Prefeitu-
ra em suas ruas.

A operação será das 8h às
17h e só não irá recolher res-
tos de construção e lixo orgâ-
nico. Para garantir que o ma-
terial descartado seja recolhi-

A limpeza pública da Es-
tância Turística de Avaré
ganhou reforço importan-
te na última semana, gra-
ças à aquisição, pela Pre-
feitura, de um equipamen-
to destinado a triturar ga-
lhos retirados de podas e
também resíduos verdes,
pedaços de madeiras e
troncos.

A vantagem, segundo os
técnicos do setor, é que o
maquinário auxilia na redu-
ção do volume de detritos

Prefeitura adquire triturador de galhos para

otimizar limpeza pública

"Cata Treco" recolhe
3 toneladas de
materiais inservíveis
Próxima ação acontece nos dias 21 e 22

do é necessário que as pes-
soas coloquem os objetos em
frente suas casas na noite an-
terior ou durante o dia, antes
de a equipe passar com os
veículos para recolhê-los.

A proposta é evitar que
materiais inservíveis como
mobílias velhas, eletrodo-
mésticos quebrados, pedaços
de madeira e metal sejam lar-
gados em vias públicas, cór-
regos e terrenos baldios.

A Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, através da
Secretaria Municipal de Ser-
viços, está executando o ni-
velamento das lajotas da
Avenida Gilberto Filgueiras,
no trecho compreendido en-
tre a Rua Irmã Dulce e Aveni-
da Dr. Paulo Araújo Novaes.
Os serviços antecedem a
aplicação da massa asfáltica
naquela via.

Pavimentação
A preparação do pavi-

mento é necessária para o
trabalho de pavimentação
asfáltica que integra o proje-

é preparada para receber asfaltamento
Avenida Gilberto Filgueiras

to que contempla as Aveni-
das Major Rangel e Prefeito
Misael Euphrasio Leal, no
trecho entre a Rua Coronel
João Cruz, nas proximidades
do Horto Florestal, até o Ce-
mitério Municipal, numa ex-
tensão aproximada de 2,8
km, totalizando cerca de
65.000 m² de área.

Firmado no último dia 18
de junho, o contrato entre o
município e a empresa FX-
Enge Pavimentação e Obras
Ltda. tem valor global de R$
2.406.771,68. Essa verba é
proveniente de convênio

com o governo estadual atra-
vés do Departamento de
Apoio ao Desenvolvimento
das Estâncias (DADE).

Acessibilidade
O projeto prevê ainda a

execução de rede de drena-
gem em alguns trechos das
avenidas. Para tanto, serão
implantadas canaletas de
concreto, 8 bocas de lobo sim-
ples, duplas e triplas de alve-
naria, 302 metros de redes de
tubos de concreto, 5 poços de
visita e sarjetões para escoa-
mento das águas pluviais.

Serão implantadas 84 uni-
dades de guias rebaixadas e
todas as rampas de acesso
serão executadas em concre-
to. Além disso, haverá a troca
da iluminação pública das
avenidas, já que essas vias
mantém equipamentos da
época de sua construção, há
mais de 25 anos. Novos rea-
tores, luminárias, braços,
lâmpadas, assim como todo o
cabeamento elétrico para ali-
mentação dos equipamentos
serão instalados, conforme
prevê a planilha orçamentá-
ria do empreendimento.

orgânicos em quantidades
mais adequadas para o ge-
renciamento do material
coletado diariamente na
cidade.

Com a aquisição, a Se-
cretaria de Serviços vai oti-
mizar também o transporte
de galhada para o Aterro
Municipal. Antes, todo o
material orgânico coletado
era conduzido em seguidas
viagens com maior consumo
de combustível. Agora, os
galhos serão triturados na

Garagem Municipal, onde o
equipamento está alocado,
antes de serem encaminha-
dos ao Aterro Sanitário que
fica nas imediações da vici-
nal Avaré-Itatinga.

Orçado em R$ 128 mil, o
equipamento de modelo
PTU 300 será empregado de
maneira permanente nos
serviços municipais. Na pró-
xima semana o triturador
será usado no Balneário Cos-
ta Azul, onde o volume de
galhos é muito grande.
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SAÚDE

Começa neste sábado, 15,
e prossegue até o dia 31 de
agosto a campanha de vaci-
nação contra a paralisia in-
fantil, também conhecida
como poliomelite. A meta da
Secretaria de Saúde é imu-
nizar 5.162 crianças com ida-
de entre 6 meses e 5 anos
incompletos.

Neste sábado, das 7h às
17h, postos de vacinação
móveis estarão de plantão

começa neste sábado
Vacinação contra a pólio

Além da campanha que vai até
31 de agosto, crianças poderão
atualizar caderneta

no Largo São João, no Largo
do Mercado e no Caisma
(Centro de Atenção Integral
à Saúde da Mulher), que fica
na Praça Rui Barbosa, nº 45 -
Centro.

Até o dia 31, a vacinação
ocorre em todas as Unida-
des Básicas de Saúde, Uni-
dades Saúde da Família e no
Centro de Saúde I (Posto da
Rua Acre).

A poliomelite é provoca-

da por vírus que afeta o sis-
tema nervoso e pode levar
à paralisia irreversível dos
membros. Atualmente, o
Brasil está livre da doença,
mas a vacinação é funda-
mental para manter o vírus
fora do país. Dados do Minis-
tério da Saúde mostram que
o último caso no Brasil foi
registrado há 26 anos.

As crianças que forem se
vacinar poderão receber ou-
tras doses para atualizar suas
cadernetas de vacinação, en-
tre elas a vacina tríplice vi-
ral, que protege contra sa-
rampo, rubéola e caxumba e
é destinada a crianças com
idade entre 1 e 5 anos in-

completos.
Para verificar a aplicação

de outras vacinas de rotina,
é essencial que os pais levem
as cadernetas de vacinação.

Pacientes de Avaré que
necessitam se deslocar para
hospitais da região contam
com mais um veículo com ca-
pacidade para transportar 16
pessoas. Desde o início da
atual gestão, a frota munici-
pal da Saúde sendo amplia-
da e aprimoradao.

Da marca Citroën, mode-
lo Jumper Vetrato Executiva,
o veículo é fruto de convê-
nio federal e foi cedido pela
Ok - Distribuidora de Veícu-
los e peças Ltda, mediante
pregão eletrônico nº 116/15,
pelo valor de R$ 124.600,00.

"A proposta é oferecer
mais agilidade e autonomia no
deslocamento de pessoas

reforça o transporte
de pacientes

A obra da Unidade Bási-
ca de Saúde (UBS) do Bairro
Ipiranga está entrando em
fase de preparação para re-
ceber a laje de cobertura do
prédio.

Avançam os trabalhos na obra
da Unidade de Saúde do Ipiranga

Com a viabilização pela
Prefeitura através de emen-
da parlamentar no valor de
R$ 566 mil, a UBS vai abrigar
ampla sala de espera, consul-
tórios médicos e odontológi-

cos, sala de procedimentos,
farmácia, sala exclusiva de
vacinas, de curativos, de
reuniões, copa e cozinha,
área de depósito de mate-
riais de limpeza, sanitário
para o público, sanitário
adaptado para pessoas com
deficiência e para funcioná-
rios, além de sala de utili-
dades.

Assim como a UBS do Ipi-
ranga, outras quatro unida-
des estão em construção na
cidade. Em estágio mais
avançado, as obras do Pai-
neiras e do Santa Elizabeth
encontram-se na fase de
acabamento. Nos prédios
do Jardim Paraíso e do Pli-
mec prosseguem alguns
serviços de alvenaria.

Novo veículo

atendidas por centros hospi-
talares de Jaú, Bauru e São
Paulo, principalmente", des-
tacaram os dirigentes do setor.

Melhorias
Além da construção de

cinco Unidades de Saúde nos
bairros Santa Elisabeth, Pai-
neiras, Plimec, Paraíso e Ipi-
ranga e da Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA), a Pre-
feitura investiu na compra
de 7 novas ambulâncias,
equipamentos para as Unida-
des de Saúde da Família, que
também passaram a contar
com 10 médicos do Programa
Mais Médicos, medida para
reforçar a rede básica de
atendimento da cidade.

Em todo o Brasil, o Ministé-
rio da Saúde deve distribuir
16 milhões de doses da vaci-
na, aplicada com gotinhas na
boca das crianças.
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Polos esportivos
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Projetado na segunda gestão do prefei-
to Paulo Araújo Novaes e concluído em
1969, pelo sucessor, Fernando Cruz Pimen-
tel, o Ginásio Municipal de Esportes sedia
desde então os principais torneios despor-
tivos e os grandes espetáculos artísticos

realizados em Avaré. Com capacidade para 1.460 pessoas sentadas, passou
a se chamar Ginásio "Kim Negrão" em memória do jovem e popular des-
portista avareense Joaquim Negrão Filho (1964-1990), o Kim, morto em
desastre automobilístico.

Erguido no Bairro Brabância, Zona Sul de
Avaré, o Ginásio Municipal de Esportes
"Tico do Manolo" atrai público de várias ida-
des para a prática de diferentes modalida-
des esportivas. Inaugurado em 1995, na ad-
ministração do prefeito Miguel Paulucci, o

complexo esportivo tem capacidade para 400 pessoas e seu nome represen-
ta a homenagem ao bancário e atleta Antonio Carlos Gonçalves (1938-1984),
conhecido como Tico do Manolo, dirigente da Associação Athletica Avareen-
se, tido como o melhor salonista da cidade de todos os tempos.

De Kartódromo "José Faria" é chamada a
pista de kart implantada ao lado do recinto da
Emapa numa parceria entre a Prefeitura, a ini-
ciativa privada e o Avaré Kart Clube. A primei-
ra prova de carros de corrida de pequenas di-
mensões ocorreu no dia 21 de outubro de 1979

e teve a participação do prefeito Fernando Cruz Pimentel (foto). O circuito rece-
beu o nome do comerciante José Faria (1900-1972), imigrante português, cujos
filhos, entusiastas do kartismo, cooperaram para a sua construção.

Inaugurada em 1995, na gestão do pre-
feito Miguel Paulucci, a Piscina Semi-Olím-
pica "Professora Maria Tavares de Miran-
da" faz parte do Conjunto Esportivo Muni-
cipal e nela são ministradas aulas e promo-
vidos torneios de natação para a comuni-

dade. Coberta pela Prefeitura em 2010, a obra homenageia a educadora Ma-
ria Tavares de Miranda (1934-1992), graduada em Educação Física pela Uni-
versidade de São Paulo. Chamada carinhosamente de "Maria preta" por seus
alunos, ela marcou época como professora da Escola Estadual Cel. João Cruz.



LICITAÇÃO

Aviso de Edital
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 079/15 - PROCESSO Nº. 374/15

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
higienização completa de reservatório de água para EMEB's
Educação Infantil, EMEB's Ensino Fundamental e Creches.
Data de Encerramento: 04 de setembro de 2015  das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 04 de setembro de 2015  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 - www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 10 de agosto de 2015
- Carolina Aparecida Franco de Freitas - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 131/15 - PROCESSO Nº. 398/15
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para
prestação de serviços de publicação em jornal de grande circu-
lação no estado de S.P.
Recebimento das Propostas: 17 de agosto de 2015 das 8hs até
27 de agosto de 2015 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 27 de agosto de 2015  das 09:00 às
10:30 horas.
Início da Sessão: 27 de agosto de 2015  às 10:40 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 229 - www.bll.org.br - Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 13 de agosto de 2015 -
Andreia de Fátima Fragoso - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 132/15 - PROCESSO Nº. 399/15
Objeto: Contratação de ME ou EPP ou MEI objetivando aquisição
de mobiliários e eletrônicos para o CERET.
Recebimento das Propostas: 20 de agosto de 2015 das 8hs até
03 de setembro de 2015 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 03 de setembro de 2015  das 09:00 às
10:30 horas.
Início da Sessão: 03 de setembro de 2015  às 10:40 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 229 - www.bll.org.br - Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 12 de agosto de 2015 -
Andreia de Fátima Fragoso - Pregoeira.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 024/15 - PROCESSO Nº. 303/15
Objeto: Elaboração de Projeto Básico para Acessibilidade em
prédios da Secretaria de Administração e Educação.
Data de Encerramento: 01 de setembro de 2015  às 08:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 01 de setembro de 2015  às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 233 - www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 14 de agosto de 2015
- Olga Mitiko Hata - Presidente da CPJL.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa GOMEZ BRASIL PRODUÇÕES EIRELI -
ME, objetivando o gerenciamento e execução do Projeto "Bem-
Vindo Turista", relativa ao Pregão Presencial nº. 072/15 - Pro-
cesso nº. 304/15 - Homologado em: 07/08/2015.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa LEMA VEÍCULOS LTDA (item 1) e PAULO
CESAR CARDOSO DA SILVA ME (item 2), objetivando locação de
veículos para departamento do SEMADES, relativa ao Pregão
Presencial nº. 073/15 - Processo nº. 314/15 - Homologado em:
12/08/2015.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa ALVORADA PARANAENSE ATACADO E
DISTRIBUIDORA LTDA ME, objetivando fornecimento de feijão
preto para as Creches e Ensino Fundamental, relativa ao Pregão
Eletrônico nº. 090/15 - Processo nº. 237/15 - Homologado em:
27/07/2015.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa ALVORADA PARANAENSE ATACADO E
DISTRIBUIDORA LTDA ME, objetivando fornecimento de cestas
básicas para DST/AIDS e Vigilância Epidemiológica, relativa ao
Pregão Eletrônico nº. 099/15 - Processo nº. 252/15 - Homologa-
do em: 17/07/2015.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa AGROSERRA MÁQUINAS E EQUIPA-
MENTOS LTDA ME, objetivando fornecimento de 02 cortadores
de grama, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 122/15 - Processo
nº. 313/15 - Homologado em: 11/08/2015.

ADITIVO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/15 - Processo nº. 084/15 fica aditado
o valor de R$ 12.324,96 (doze mil trezentos e vinte e quatro reais e
noventa e seis centavos), para a empresa VALE SUL CONFEC-
ÇÕES LTDA - ME, o que corresponde a aproximadamente 2,46%
(dois vírgula quarenta e seis por cento) do valor total adjudicado no
processo licitatório em questão, objetivando o fornecimento de kits
de uniformes para alunos da rede de ensino municipal  - Assinatura
do Termo Aditivo em: 04 de agosto de 2015.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/15 - Processo nº. 139/15 fica
aditado o valor de R$ 2.765,34 (dois mil setecentos e sessenta
e cinco reais e trinta e quatro centavos), para a empresa SHOW
PRESTADORA DE SERVIÇO DO BRASIL LTDA ME, o que
corresponde a aproximadamente 16,46% (dezesseis vírgula
quarenta e seis por cento) do valor total adjudicado no processo
licitatório em questão, objetivando prestação de serviço de
rastreamento e monitoramento de 09 veículos da frota escolar  -
Assinatura do Termo Aditivo em: 29 de julho de 2015.

SUPRESSÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/14 - PROCESSO 222/14, fica su-
primido o valor do respectivo contrato ganho pela empresa
SOCRAM SERVIÇOS TÉCNICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP, no
valor total de R$ 232.497,08 (duzentos e trinta e dois mil quatro-
centos e noventa e sete reais e oito centavos), o que
corresponde a aproximadamente 35% (trinta e cinco por cento)
do total contratado, o que objetiva a reforma/ampliação da CEI
"Profª Adalgisa de Almeida Ward", com fornecimento de mão de
obra, materiais, máquinas e equipamentos - Assinatura do Ter-
mo de Supressão: 22/07/15.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 072/14 - Processo nº. 250/14, (Contrato 258/
14), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa DAMARIS DE OLIVEIRA GERALDO ME, objetivando
a realização de exames para pacientes do Colegiado (Municípi-
os do Vale do Jurumirim), preços de acordo com a Tabela SUS,
com prorrogação até 14 de agosto de 2016. O valor desta pror-
rogação de contrato é de R$ 224.147,00 (duzentos e vinte e
quatro mil cento e quarenta e sete reais) - Paulo Dias Novaes
Filho - Prefeito Municipal.

RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergênci-
as quanto ao Contrato nº 058/15 do Pregão Eletrônico nº 017/15,
Processo nº 078/15, motivo pelo qual os atos praticados por
este setor e assinados pelo Senhor Prefeito Municipal deverão
ser rerratificados.
ONDE SE LIA:
CONTRATO Nº 085/15
AGORA SE LEIA:
CONTRATO Nº 058/15

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO
PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 072/15 - Processo nº. 304/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  GOMEZ BRASIL PRODUÇÕES EIRELI - ME.
Objeto: Gerenciamento e execução do Projeto "Bem-Vindo Tu-
rista".
Valor Global: R$ 28.043,89 (vinte e oito mil quarenta e três reais
e oitenta e nove centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 07/08/2015.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 073/15 - Processo nº. 314/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  PAULO CESAR CARDOSO DA SILVA ME (lote 2).
Objeto: Locação de veículos para departamento do SEMADES.
Valor Global: R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 12/08/2015.

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 090/15 - Processo nº. 237/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  ALVORADA PARANAENSE ATACADO E DISTRIBUI-
DORA LTDA - ME.
Objeto: Fornecimento de Feijão Preto para as Creches e Ensino
Fundamental.
Valor Global: R$ 11.850,00 (onze mil oitocentos e cinquenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 27/07/2015.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 099/15 - Processo nº. 252/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  ALVORADA PARANAENSE ATACADO E DISTRIBUI-
DORA LTDA - ME.
Objeto: Registro de Preços para eventual fornecimento de ces-
tas básicas para DST/AIDS e Vigilância Epidemiológica.
Valor Global: R$ 69.345,00 (sessenta e nove mil trezentos e
quarenta e cinco reais).
Data da Assinatura do Contrato: 17/07/2015.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 122/15 - Processo nº. 313/15
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  AGROSERRA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME.
Objeto: Fornecimento de 02 cortadores de grama.
Valor Global: R$ 3.240,00 (três mil duzentos e quarenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 11/08/2015.

ATA DE ANÁLISE DOS DOCUMENTOS PARA HABI-
LITAÇÃO TÉCNICA AO CREDENCIAMENTO DE LEI-
LOEIROS OFICIAIS REFERENTE AO CHAMAMEN-
TO PÚBLICO Nº 011/15 - PROCESSO Nº 266/15.
Aos sete dias do mês de agosto do ano dois mil e quinze, às
nove horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situ-
ada na Praça Juca Novaes, 1.169, no Centro, na cidade de
Avaré/SP, reuniu-se a Presidente da Comissão, senhora Olga
Mitiko Hata e seus membros composta pelas senhoras Andréia
de Fátima Fragoso, Maria Luiza Pereira Dias, Franciele Lopes
Nogueira e Carolina Aparecida Franco de Freitas, designadas
através da Portaria nº 7.408/14, de 19 de novembro, tendo como
objeto a formação de um cadastro de leiloeiros oficiais, devida-
mente registrados nas Juntas Comerciai Estaduais e capazes
para exercerem seus ofícios, quando forem solicitados pela
Administração para realização de leilões públicos, conforme
edital, verificou-se a entrega de catorze (14) envelopes até o
prazo determinado, às dezesseis horas (16:00 hs)  do dia vinte
e quatro de julho de dois mil e quinze (24/07/2015). Em seguida
passou-se a abertura dos envelopes e conferência dos docu-
mentos apresentados, sendo declarados aptos a se habilitarem
ao credenciamento, tanto para leilões presenciais e/ou eletrôni-
cos, os seguintes interessados, todos pessoas físicas: TATIANA
PAULA ZANI DE SOUSA, Registro Jucesp 723 - CRISTIANE
BORGUETTI MORAES LOPES, Registro Jucesp 661 - PATRÍCIA
ZAMPIERI DE SOUZA, Registro Jucesp 743 - JULIANA HISA SATO,
Registro Jucesp 804 - ANTONIO HISSAO SATO JUNIOR, Regis-
tro Jucesp 690 - ERWIN DELANO FRANCI DI BROTTO, Registro
Jucesp 793 - REGINA TERESA FRANCI BROTTO, Registro Jucesp
636 - TATIANA HISA SATO, Registro Jucesp 817. Os demais
interessados foram declarados inaptos para a habilitação, por
não atenderem os respectivos requisitos editalícios: ERNANI
GONÇALVES FELIX, Registro Jucesp 556, 2.1.1 - item c - Prova
de Regularidade para com a Fazenda Estadual (vencida em 22/
07), não apresentou 2.1.3 - item a - Curriculum vitae - item d -
Cópia de inscrição no INSS, WENDELL MARCEL CALIXTO FELIX,
Registro Jucesp 759, apresentou 2.1.1 - item c - Prova de Regu-
laridade para com a Fazenda Estadual (vencida em 22/07) não
apresentou Item d - Cópia de inscrição no INSS, RENATO
FERREIRA DE ANDRADE, Registro Jucesp 609, apresentou 2.1.1
- item b - Certidões emitidas pelos cartórios de distribuição do
domicílio do leiloeiro, do mês de fevereiro, 2.1.3 - Item d - não
apresentou Cópia de inscrição no INSS,  VICENTE DOMISETH DE
OLIVEIRA, Registro Jucesp 851, apresentou 2.1.1 - item b -
Certidões emitidas pelos cartórios de distribuição do domicílio do
leiloeiro, do mês de março, não apresentou 2.1.3 - item d - Cópia
de inscrição no INSS, CASSIO RENATO DIAS ALBINO Registro
Jucesp 745, não apresentou 2.1.1 - item c - Prova de Regulari-
dade para com a Fazenda Estadual, 2.1.3 - Item d - não apresen-
tou Cópia de inscrição no INSS, não apresentou procuração em
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nome de André Luiz Dias Albino, DANIEL ROBERTO MARCHIORO
Registro Jucesp 695, não apresentou 2.1.3 - Item d - Cópia de
inscrição no INSS. Todos os interessados, habilitados e não
habilitados, deverão ser formalmente comunicados dessa deci-
são, a fim de que, se quiserem interpor recurso administrativo,
no prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação oficial
dessa decisão. E, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada
a reunião às treze horas e quinze minutos, do que, para constar,
foi lavrada a presente Ata, a qual, lida e achada conforme, vai
assinada pelos membros da Comissão de Licita-
ção.******************************************************************************

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 160/15 - PREGÃO PRESENCIAL: 042/15 - ATA DE
REGISTRO: 159/15
OBJETO: Registro de preço para eventual prestação de servi-
ços para por demanda, mediante solicitação da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, laudar exames de eletroencefalograma por
telemedicina para pacientes cadastrados na Secretaria Munici-
pal de Saúde.
DETENTORA: CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA EPP
- 1.800 Serviços de Elaboração de Laudo
Valor unitário: R$ 7,75 (Sete reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA: 12 meses - Assinatura: 13/05/2015.

PROCESSO: 178/15 - PREGÃO PRESENCIAL: 046/15 - ATA DE
REGISTRO: 163/15
OBJETO: Registro de preço para eventual prestação de servi-
ços para por demanda mediante solicitação da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, realizar exames de ultrassom músculo esquelético
para pacientes cadastrados na Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: UNIDADE RADIOLÓGICA LTDA
 - 420 Exames de Ultrassom Músculo Esquelético.
Valor unitário: R$ 82,26 (Oitenta e dois reais e vinte e seis cen-
tavos)
VIGÊNCIA: 12 meses - Assinatura: 19/05/2015.

DECRETOS

Decreto nº 4.284, de 1 1 de agosto de 2015.
(Disciplina o procedimento para  abertura de empresas

turísticas, e dá outras providências.)

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o constante na Lei Complementar Estadual n°
1.261/2015 de 29 de abril de 2015 que estabelece condições e
requisitos para classificação de Estâncias Turísticas e de Muni-
cípios de Interesse Turístico e dá outras providências correlatas;
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o procedimento
para abertura de empresas de cunho turístico no município da
Estância Turística de Avaré, a fim de manter atualizado o inven-
tário turístico municipal;
DECRETA:
Art. 1.° Fica determinado que todas as solicitações de abertura
e alterações cadastrais de empresas de cunho turístico junto a
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, deverão
apresentar junto ao setor competente certidão expedida pela
Secretaria Municipal de Turismo, comprovando o preenchimento
de cadastro para inclusão e atualização do inventário turístico
municipal, conforme fichas cadastrais que são parte integrante
do presente Decreto Municipal.
Parágrafo único - São consideradas empresas de cunho turísti-
co, aquelas cujas atividades estejam alocadas como meio de
hospedagem, agências e operadoras de turismo, transportado-
ras turísticas, meios de alimentação, comércio de artesanato e
de interesse turístico, parques temáticos ou de cunho turístico,
sítios e propriedades rurais associadas ao Turismo Rural,
organizadores de eventos, condutores de turismo e guias de
turismo e outros serviços associados à atividade turística.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância de Avaré, aos 11 de agosto de 2015.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito

Decreto n.º 4.289, de 13 de agosto de 2015.
(Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal, de acordo

com Lei Complementar nº 50, de 07 de janeiro de 2005,
combinada com a Emenda  a Lei Orgânica n.º 01, de 19 de

janeiro de 1.993.)

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 nomeado para o cargo de SECRETÁRIO MUNICI-
PAL DE MEIO AMBIENTE, nos termos da Lei Complementar nº 126
de 02 de junho de 2010, alterada pela Lei Complementar nº 183,
de 15 de outubro de 2013, o Senhor CLÁUDIO HAYASHI, a partir
de 17 de agosto de 2015.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 13 de agosto de 2015.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA
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Decreto nº 4.285, de 12 de agosto de 2015.
(Organiza a CPA - Comissão Permanente de Acessibilidade 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  :  -
Art. 1º - Fica organizada, na forma abaixo, a CPA - Comissão
Permanente de Acessibilidade, criada pelo Decreto 3812/2015 e
modificada pelo Decreto nº 4.266/2015:-
1-Secretaria de Obras, Habitação e Serviços
Titular :Paulo Estevam Vizen (Arquiteto /Urbanista)
Suplente :Raquel Molina Negrão(Agente de fiscalização)
2-Secretaria de Planejamento e Trasporte
Titular: Renata Rosseto Ramos (Eng.º civil)
Suplente: Bruno Rafael Zanetti(Arquiteto)
3-Secretaria Meio Ambiente
Titular: Carlos Eduardo Dias e Silva(Engº agrônomo)
Suplente: Rodrigo Panobianchi Antonangelo (Eng.º agrônomo)
4-APAE
Titular: Vera Lúcia Centeno Garcia (Ass. social)
Suplente: Célia Maria Carneiro Eto (Psicóloga)
5-Lar São Vicente de Paula
Titular: Orlando Cruz Deolin(Ex presidente )
Suplente : Maria Helena Monteoliva Veiga (Ass. social)
6- Conselho Municipal de Trânsito
Titular: Ronildo Aparecido Simão  (Presidente do Comutran)
Suplente: Pedro Paulo Dalfarra Furlan (Eng.º civil)
7-AREA(Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos e
Agrônomos de avaré)

Titular: Carlos Alberto Centeno Garcia(Eng.º )
Suplente: Daniel Pires Nunes Santos (Arquiteto / Urbanista)
8-Equipe Técnica Multiprofissional para Avaliação Físico Funcio-
nal de Projetos e Edificações dos Estabelecimentos de interesse
da saúde, para emissão de Laudo Técnico de Avaliação
Titular: Edmeia Sampaio (Farmacêutica)
Suplente: Bethina de Arruda  Mota  Melado (eng.º civil)
9-Secretaria dos Direitos da Pssoa com Deficiência
Titular: Adriana Gaspar Vendrametto (SMDPD)
Suplemente: Rosàlia Almeida Costa (SMDPD)
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogado o Decreto nº 4.271, de 24 de julho de 2015.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 12 de agosto de 2015.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº 4.286, de 12 de agosto de 2015.
(Reorganiza o Conselho Municipal da Pessoa Portadora de

Deficiência - CMPPD.)

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito Municipal de Avaré, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  E  C  R  E  T  A  :  -
Art. 1º - Fica REORGANIZADO, na forma abaixo, e nos termos
das Leis Municipais nº 68, de 18 de maio de 2001 e nº 140, de 3
de outubro de 2001, o Conselho Municipal da Pessoa Portadora
de Deficiência (CMPPD):-
Representantes do Poder Público
Representantes da Secretaria Municipal da Administração
Titular:  Deira Alizia Visentin Villen
Suplente: Karina Melles Trench
Representantes da Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Fabiana Gusson Maróstica
Suplente: Hilda Gambini Uiema
Representantes da Secretaria Municipal de Educação
Titular:   Maria José da Cunha
Suplente:  Camilo Boscolo Gama Corrêa
Representantes da Secretaria de Assistência e Desenvolvimen-
to Social
Titular: Maria Paula Benati Alves
Suplente: Ana Paula Garbelotti Fabrício
Representantes da Secretaria Municipal de Obras, Habitação
Titular: Raquel Molina Negrão
Suplente: Ricardo Angstmann
Representantes da Secretaria Municipal de Cultura
Titular:  Eliana Maria de Almeida Barja
Suplente: Josana Souza Carlos
Representantes da Secretaria Municipal de Esportes
Titular:  Adriana Pedroso Ferreira Tamassia
Suplente: Clayton Falanghe Macário
Representantes da Secretaria Municipal de Planejamento e Trans-
portes
Titular : Cláudia Contrucci Gambini Aguiar
Suplente: Jânio Augustinho Alves Junior
Representantes da Sociedade Civil
Fundação Padre Emílio Immos
Titular:  Andréia Cristina Colla
Suplente:  André H. Faria Thereza
Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Avaré - "APAE"
Titular :Célia Maria Carneiro Eto
Suplente:  Vera Lúcia Centeno Garcia
PESSOA COM DEFICIÊNCIA/REPRESENTANTE DE PESSOA
COM DEFICIÊNCIA
Representantes de Deficientes Intelectuais
Titular: Eugênio Sbragio
Suplente : Elenice Ribeiro
Representantes de Deficientes Físicos
Titular: Andréia Felipe da Silva
Suplente: Cristiele Fernanda Ribeiro
Representantes de Deficientes Visuais
Titular:  Zartarcy Zanlucki
Suplente: Fátima Custódio Marques
Representantes de Deficientes Auditivos
Titular:  Alaíde Valdinéia Ferreira
Suplente: Karina L. Rigote de Castro
Representantes de Pessoas com Deficiência
Titular:  Judite Rosa Bernarbio Pompiani
Suplente: Elza Aparecida de Moraes Rosa Oliveira
Representantes de Ações Humanitárias e Sociais
Titular:  Angelina Araújo Silva Bertoni
Suplente: Iraci Schimidt Polo
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 12 de agosto de 2015.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO
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Decreto n.º 4.288, de 13 de agosto de 2015.
(Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal, de

acordo com Lei Complementar nº 50, de 07 de janeiro de 2005,
combinada com a Emenda  a Lei Orgânica n.º 01, de 19 de

janeiro de 1.993.)

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 exonerado, a pedido, do cargo de SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, nos termos da Lei Complementar
nº 126 de 02 de junho de 2010, alterada pela Lei Complementar
nº 183, de 15 de outubro de 2013, o Senhor JULIO RUFFIN
PINHEL, a partir de 17 de agosto de 2015.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 13 de agosto de 2015.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviço de translado e aquisição
de urnas mortuárias infantis e adultos.
Fornecedor : A. R. Sorbo ME
Empenho(s) : 7753/2014
Valor : R$ 9.817,50
Avaré, 15 de agosto de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de material elétri-
co, tal quebra de ordem cronológica é necessária para a manu-
tenção e conservação do prédio, sendo imprescindível para o
bom atendimento a municipalidade.
Fornecedor : A.M.G. Albuquerque EPP
Empenhos : 5665, 5351, 5322/2015
Valor : R$ 3.401,24
Avaré, 15 de agosto de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de aquisição de serviços para DKI
8371 PAS/Onibus M. Benz-Escolar, tal quebra de ordem cronoló-
gica se faz necessária para manutenção e conservação da
frota municipal.
Fornecedor : A.P  de Oliveira Automotores
Empenho(s) :  10684/2015
Valor : R$ 1.378,00
Avaré, 15 de agosto de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de aquisição de material didático de
musica para Educação Infantil.
Fornecedor : Adedo Comercio  e Industria de Confecções Ltda
Empenhos : 9284/2015
Valor : R$ 139.881,00
Avaré, 15 de agosto de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de gêneros ali-
mentícios, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária
para fornecimento à Merenda Escolar da Educação Infantil.
Fornecedor : Alvorada Paranaense Atacado e Distribuidora Ltda. ME
Empenho(s) : 3744, 4096/2015
Valor : R$ 2.695,08
Avaré, 15 de agosto de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de material de
escritório.
Fornecedor : Ana Paula Tavella Machado dos Santos ME
Empenhos : 7493, 7494/2015
Valor : R$ 260,12
Avaré, 15 de agosto de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de gêneros ali-
mentícios , tal quebra de ordem  se faz necessária por se tratar
de fornecimento da Merenda Escolar.
Fornecedor : Atacadão Fartura Distribuidora  Ltda ME
Empenho(s) : 3742/2015
Valor : R$ 869,13
Avaré, 15 de agosto de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de carne bovina,
tal quebra de ordem se faz necessária para fornecimento à
Merenda Escolar para Educação Infantil e Ensino Fundamental.
Fornecedor :  Belaris Alimentos Ltda EPP
Empenho(s) : 3753/2015
Valor : R$ 4.792,72
Avaré, 15 de agosto de 2015

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

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de aquisição de materiais escola-
res para uso na Educação de Jovens e Adultos (EJA), tal quebra
de ordem cronológica se faz necessária para atendimento do
Ensino Fundamental.
Fornecedor : Brink Mobil Equipamento Educacionais Ltda
Empenho(s) : 10836, 10845/2015
Valor : R$ 2.033,50
Avaré, 15 de agosto de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de peças e servi-
ço prestado com veículo, tal quebra de ordem se faz necessária
para a manutenção do transporte, sendo  imprescindível para o
bom funcionamento dos serviços da Municipalidade.
Fornecedor : Carolina Scuro Andrada Teixeira ME
Empenho(s) : 10526, 10525/2015
Valor : R$ 2.463,00
Avaré, 15 de agosto de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de hortifruti, tal
quebra de ordem se faz necessária para fornecimento à Meren-
da Escolar para a Educação Infantil.
Fornecedor :  Dimas Tadeu Ferreira de Almeida - ME
Empenho(s) : 5324, 5326, 5327, 5329, 5330, 5331, 5332, 5334,
5335/2015
Valor : R$ 18.575,50
Avaré, 15 de agosto de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviço prestado com veículo da
frota municipal, tal quebra de ordem se faz necessária para
manutenção do serviço de transporte da municipalidade.
Fornecedor : Dragão Escapamentos Ltda ME
Empenho(s) : 10470, 10471, 10535, 10536, 10516, 10517/2015
Valor : R$ 1.559,00
Avaré, 15 de agosto de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  serviço prestado com publica-
ção, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a
publicação de editais para o setor de licitações.
Fornecedor : Imprensa Oficial Estado S.A
Empenho(s) : 11185, 12233, 12252/2015
Valor : R$ 10.196,21
Avaré, 15 de agosto de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de carne bovina,
tal quebra de ordem se faz necessária para fornecimento à
Merenda Escolar da Educação Infantil.
Fornecedor : J.E. Rissi Alimentos ME
Empenho(s) : 3759/2015, 3757/2015
Valor : R$ 14.368,24
Avaré, 15 de agosto de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de peças e servi-
ço prestado com veículo, tal quebra de ordem se faz necessária
para a manutenção do transporte da frota municipal, sendo  im-
prescindível para o bom funcionamento dos serviços.
Fornecedor : M. Teixeira & Teixeira Ltda.
Empenho(s) : 10660, 10659, 10474, 10656, 10655, 10658, 10657/2015
Valor : R$ 4.400,00
Avaré, 15 de agosto de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de locação de  multifuncionais, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a  bom
funcionamento do Ensino Fundamental.
Fornecedor : Maluf & Tinos Ltda ME
Empenho(s) : 8210/2014, 8208/2014
Valor : R$ 7.556,01
Avaré, 15 de agosto de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

   Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de gêneros ali-
mentícios estocáveis, tal quebra de ordem cronológica se faz
necessária para o fornecimento à Merenda Escolar.
Fornecedor : Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
Empenho(s) : 1724/2014
Valor : R$ 63.708,16
Avaré, 15 de agosto de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  serviço prestado com publica-
ção, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a
publicação de avisos de editais para o setor de licitações.
Fornecedor : Phabrica de Produções Serv. de Propaganda/Pu-
blicidade Ltda.
Empenho(s) : 12267, 12266/2015
Valor : R$ 360,00
Avaré, 15 de agosto de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de manutenção e instalação de ar
condicionado para o raio X do Pronto Socorro.
Fornecedor : Rafael Henrique Doni Lamego Me
Empenho(s) : 5909/2015
Valor : R$ 950,00
Avaré, 15 de agosto de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  fornecimento de combustíveis,
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a ma-
nutenção dos serviços de transporte da Municipalidade.
Fornecedor : Rede Sol Fuel Distribuidora S.A
Empenho(s) : 5466, 5459, 5463/2015
Valor : R$ 30.710,00
Avaré, 15 de agosto de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de combustíveis,
tal quebra de ordem se faz necessária para manutenção da
frota municipal, sendo imprescindível para o bom funcionamento
dos serviços.
Fornecedor : Silveira & Duarte Avaré LTDA
Empenho(s) : 3473/2015, 3470/2015
Valor : R$ 2.539,30
Avaré, 15 de agosto de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de elaboração de Projeto Técnico
de Proteção e Combate Contra Incêndio de prédio público que
abriga as Secretarias Assistência e Desenvolvimento Social,
Saúde e Esporte (Centro Administrativo II), tal quebra de ordem
cronológica é necessária para o funcionamento com segurança
e atendimento da municipalidade.
Fornecedor : Valdir da Costa & Cia Ltda
Empenho(s) : 15898, 15899, 15900/2015
Valor : R$ 12.500,00
Avaré, 15 de agosto de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de oxigênio e gás
medicinal, locação de cilindros para atendimento de pacientes
Home Care, PSM, UBS, SAMU, USF e Ambulância.
Fornecedor : White Martins Gases Indtrs S/A
Empenho(s) : 7672/2015
Valor : 1.485,00
Avaré, 15 de agosto de 2015

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO
  Retifica publicação da justificativa da quebra de Ordem Crono-
lógica da  Dimas Tadeu Ferreira de Almeida - ME.,  ref. Semanário
Oficial,  edição número 731, pág: 20,  de 07/08/2015:
Onde se lia:

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de hortifruti, tal
quebra de ordem se faz necessária para fornecimento à Meren-
da Escolar para a Educação Infantil.
Fornecedor :  Dimas Tadeu Ferreira de Almeida - ME
Empenho(s) :  5330, 5326, 5329, 5335, 5334, 5327, 5332,  5324/2015
Valor : R$ 12.974,92
Avaré, 08 de agosto de 2015.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal
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Agora se lê:
JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de hortifruti, tal
quebra de ordem se faz necessária para fornecimento à Meren-
da Escolar para a Educação Infantil.
Fornecedor :  Dimas Tadeu Ferreira de Almeida - ME
Empenho(s) :  5330, 5326, 5329, 5335, 5334, 5327, 5332,  5324/
2015
Valor : R$ 12.914,92
Avaré, 15 de agosto de 2015.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

PORTARIAS

Portaria nº 7.829, de 1 1 de agosto de 2015.
(Dispõe sobre organização dos Membros da Junta de

Recursos Fiscais.)

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, R
E S O L V E, pela presente Portaria, designar, na forma abaixo,
os Membros para comporem a Junta de Recursos Fiscais.
DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN:
EDSON DIAS LOPES;
NAHSCIR MAZZONI NEGRÃO.
 REGISTRE-SE     E     CUMPRA-SE
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de agosto de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

LEIS

Lei nº 1.938, de 1 1 de agosto de 2015
(Altera a redação do Art.2º da lei nº 1.870, de 03 de fevereiro

de 2015 e dá outras providências).

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 38/2015)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei,
Art. 1º - O Art. 2º da Lei nº 1.870, de 03 de fevereiro de 2015,
que autoriza o Executivo Municipal a doar área de terras para o
INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, e dá outras providên-
cias, passa a ter a seguinte redação:-
" Art. 2º: A área de terras a que se refere o artigo anterior será
doada para o fim único e exclusivo de nela ser construída a
agência do INSS em nossa cidade. Sendo que o donatário deve-
rá iniciar suas obras em 12 (doze) meses e concluí-las em 36
(trinta e seis) meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo perí-
odo, a fluir da data da lavratura da escritura pública da doação."
Art.2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de agosto de 2015.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA, visando a apli-
cação da Lei nº 332, de 15 de Agosto de 1995, vem tornar público
que todos os proprietários dos imóveis relacionados abaixo ficam
notificados a realizar a capina e limpeza de seus terrenos.
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Técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológi-
cas (IPT) estão em Avaré para elaborar laudo com
diagnóstico das erosões urbanas, conforme con-
vênio assinado pelo Executivo em novembro últi-
mo na Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. O es-
tudo é financiado com recursos do Programa Esta-

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

IPT faz estudo de erosões em Avaré
Levantamento vai cadastrar problemas na área urbana;
projeto prevê investimentos de R$ 430 mil

dual de Apoio Tecnológico aos Municípios (Patem).
O estudo fornecerá um levantamento e cadas-

tro com identificação das áreas de risco em Avaré.
O projeto também indicará as medidas para esta-
bilizar o processo erosivo do Parque Ecológico e
de outro local a ser definido em conjunto com a
Prefeitura.

A execução do trabalho tem duração de doze
meses. "Em cerca de seis meses teremos um rela-
tório parcial. Esse é um dos projetos de maior or-
çamento do Patem em 2014. Serão investidos R$
429.924,10, sendo R$ 356.931,69 pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e R$ 72.992,41 de
contrapartida da Prefeitura", revelou o secretário
estadual Márcio França.

Para os técnicos municipais, o levantamento é
importante para prevenir o problema em Avaré.
"Temos algumas áreas de erosões e voçorocas que
precisam de solução. O relatório do IPT vai ser fun-
damental para traçar os melhores caminhos para
resolver essa situação", frisaram.

Sobre o Patem
O trabalho executado pelo Patem abrange as

seguintes áreas: uso do solo, recursos minerais e
água subterrânea, infraestrutura pública, distritos

industriais e de serviços, e dinâmica socioeconô-
mica municipal.

Quando o município tem um problema que
necessita de avaliação técnica do IPT, a prefeitura
envia ofício à Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado
(SDECTI) relatando o tipo de situação a ser exami-
nada. Se a solicitação atender às exigências do
Patem, prefeitura e Estado celebram o convênio.

Os técnicos do IPT visitam o município para le-
vantar as informações necessárias para produção
do diagnóstico, apontando problemas e as medi-
das necessárias para solucioná-los. O programa não
repassa recursos para a realização de obras.

CULTURA

Alto nível técnico
marca o VII Fesmia

Acordes melódicos e precisão técnica tomaram
conta da noite do sábado, 8 de agosto, na Estância
Turítica de Avaré durante o VII Festival de Música
Instrumental de Avaré (Fesmia). Promovido pela
Secretaria Municipal da Cultura, o evento este ano
teve lugar no salão de festas da APAE.

O músico Vitor Navas, de São Manuel, venceu
o festival com a melodia "Iris", executada por ele
na guitarra, acompanhado de Moisés Shalon (ba-
teria) e Hélio Urh (baixo).

O músico avareense João Rúbio ficou em se-
gundo lugar com a música "Fantasy For Trombo-
ne", interpretada por ele ao trombone na compa-
nhia de Fred Corrêa ao piano.

O baterista Bruno Werner, também de Avaré,
obteve a terceira colocação com a música "Spain".
Sua interpretação foi acompanhada pelos músi-
cos Wagner Delfini (baixo), Kleber Gaudêncio (pi-
ano), Nahor Gomes (trompete) e Guilherme An-
drades (sax).

Segundo os organizadores, o alto nível técnico
das composições inscritas e apresentadas mostram
o quanto o Fesmia é respeitado na região. "Rece-
bemos concorrentes de Águas de Santa Bárbara,
Botucatu e São Manuel, por exemplo. A cada ano o
festival se fortalece e ganha do ponto de vista ar-
tístico", destacaram.
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CULTURA

As obras de reforma e adequação do Centro Cul-
tural Esther Pires Novaes, na área central da cidade,
tiveram início na última semana.

A empresa ConstruArt Construtora, de Botucatu,
terá quatro meses para entregar as mudanças pre-
vistas no complexo que engloba os prédios do Tea-
tro Municipal Dr. Octávio Morales Moreno, da Casa
de Artes e Artesanato Floriza Souto Fernandes, além
dos amplos salões onde antes funcionaram a Guar-
da Mirim (Nocaija) e o Reciclarte.

Até o final do ano o Teatro Municipal poderá ser
reaberto e o antigo prédio do Nocaija passará a abri-
gar o Projeto Guri e parte das atividades das Ofici-
nas Culturais José Reis Filho.

do Centro Cultural Esther Pires Novaes
Iniciada a adequação

Atrizes globais concorrem no
Festival de Curta Cinematográfico

Aberto nesta sexta-feira,
14, o II Festival de Curta Ci-
nematográfico, que integra a
programação do VIII Encon-
tro de Cinema de Avaré (En-
cina), prossegue neste fim
de semana. O evento conta
com concorrentes célebres
como as atrizes Nívea Stel-
mann e Gisele Fróes, da Rede
Globo.

O evento reúne aprecia-
dores da sétima arte até do-
mingo, 16, na sala de vídeo
da Biblioteca Municipal Pro-

fessor Francisco Rodrigues
dos Santos (Praça do Caic),
onde as exibições começam
às 19h30.

No festival concorrem tra-
balhos como o curta "Mais
Uma História", de Porto Ale-
gre, estrelado por Nívea Stel-
mann e Gisele Fróes.

Destaque também para
o lançamento de "As Vol-
tas", produzido pela com-
panhia avareense Emcena
Filmes, dirigida por Amau-
ri  Albuquerque. O f i lme
será exibido no domingo,
às 19h. Logo após, será re-
alizada a cerimônia de pre-
miação do festival.

Além dos concorrentes
locais, cinéfilos de diferen-
tes partes do país se inscre-
veram na mostra no even-
to avareense. Concorrem
filmes de Goiânia, São Pau-
lo, Sorocaba, São Carlos,
Porto Alegre. "O despertar
para o olhar crítico cinema-
tográfico e as habilidades
técnicas necessárias para
uma boa produção são o
foco do festival, além de
ser opção de lazer para
quem gosta de cinema e de
arte", destacam os organi-
zadores.

Jurados
Fazem parte do corpo de

jurados o professor Rubens Ai-
res Guimarães (especialista em
comunicação e marketing em
áudio visual), o professor Fili-
pe Sales (especialista em foto-
grafia) e a professora Fernanda
Cobo (especialista em cinema),
todos titulares do Centro Uni-
versitário Nossa Senhora do Pa-
trocínio (CEUNSP), de Salto. No
domingo, o professor Rubens
Aires estará presente na ceri-
mônia de premiação.

Premiação
Serão conferidos os se-

guintes prêmios: para os fil-
mes entre 1 e 5 minutos: - Prê-
mio Nacional: 1º lugar - certifi-
cado e premiação de R$ 500,00;
Prêmio Avareense: 1º lugar -
certificado e prêmio de R$
500,00, 2º lugar - certificado e
prêmio de R$ 300,00; 3º lugar -
certificado e prêmio de R$
200,00. Para os filmes entre 10
e 20 minutos: - Prêmio Nacio-
nal: 1º Lugar - Certificado e prê-
mio de R$ 2.000,00; 2º Lugar -
certificado e prêmio de R$
1.500,00, 3º lugar - certificado
e prêmio de R$1.000,00; Prê-
mio Avareense: 1º Lugar - Cer-
tificado de 1º Lugar Avareen-
se e prêmio de R$1.500,00.


