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TURISMO

Prefeitura vai recuperar o Camping
Principal ponto turístico ficou sem infraestrutura para o Carnaval

Mal conservado pela
gestão anterior, o Camping
Municipal merece agora
total atenção da Secreta-
ria de Turismo. Suas ins-
talações – banheiros, sa-
nitários, vestiários, chur-
rasqueiras e bebedouros,
todos em péssimo estado,
passarão por obras de re-
cuperação e manutenção
para garantir o bom aten-
dimento dos turistas.

Sem infraestrutura no
local e devido à falta de
verbas, a Prefeitura se viu
obrigada a cancelar este
ano a festa de Carnaval no
Camping.

A Secretaria de Turis-
mo está reorganizando o
setor e vai concluir obras
inacabadas para melhorar
a imagem do Camping.
Desta forma o principal

ponto turístico de Avaré poderá sediar
eventos sociais, esportivos e náuticos e
novamente atrair campistas de todo o
país.

Fachada do Restaurante
Panorâmico, que está inacabado, e
de um dos quiosques existentes no
Camping Municipal

CULTURA

No Largo São João,
o Carnaval Cultural

Para quem permanecer
na cidade durante os qua-
tro dias de folia, a opção
oferecida pela Prefeitura
será o Carnaval Cultural,
cheio de marchinhas típi-
cas, evento organizado pela
Secretaria de Cultura. En-

tre os dias 9 e 12 de feve-
reiro, no Largo São João,
haverá bailes populares, das
18 horas à meia-noite. No
mesmo período estão pro-
gramadas matinês nas tar-
des dos dias 10 e 12 de fe-
vereiro, das 16 às 18 horas.

A Secretaria Mu-
nicipal de Adminis-
tração divulgou que
irá regularizar a en-
trega da cesta básica
mensal de alimentos
para os servidores na
segunda-feira, 28 de
janeiro.

Antes a Prefeitura

FUNCIONALISMO

Entrega da cesta básica
será normalizada no dia 28

vai quitar as dívidas
com os fornecedores
dos produtos contra-
ídas pela gestão an-
ter ior.  Por essa ra-
zão o funcionalismo
ficou sem receber o
benef íc io  nos do is
ú l t i m o s  m e s e s  d o
ano passado.

ADMINISTRAÇÃO

Estudantes
criam programa

para informatizar
dados do

Cemitério
Página 12.

O sistema facilitará a
identificação dos túmulos

do Cemitério Municipal

ARTES PLÁSTICAS

Maria Diva Tardivo mostra
“Onde está o azul?” no Paço

Página 8.
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JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de combustível, tal quebra de
ordem cronológica é necessária para atender as necessidades diári-
as da frota municipal, ferramenta indispensável ao desenvolvimento
das atividades do Poder Publico.
Fornecedor : Atlanta Distribuidora de Petroleo Ltda
Empenhos : 3041, 3043, 3045, 3047, 2968, 2971, 2977/2012
Valor : R$  57.175,00
Avaré, 19 de Janeiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  locação de multifuncional, tal quebra de
ordem cronológica se faz necessária por a firma prestar serviços de
locação de copiadoras multifuncionais às EMBs de Ensino Funda-
mental (10) e EMEBs de Educação Infantil (04).
Fornecedor : Color Printer Locaçao e Comercio de Equip. Ltda EPP
Empenhos : 1 1825, 11826/2012
Valor : R$ 15.673,00
Avaré, 19 de Janeiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de cota de gás GPL, P13KG e
P45KG, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária pela em-
presa ser a responsável pelo fornecimento de gás as EMEBs e CEIs
Municipais e Secretaria Municipal da Educação, sendo que o referido
produto é de extrema necessidade.
Fornecedor : Dorival Dionizio Gomes ME
Empenhos : 7424/2009, 13783, 13781, 13782, 3061,4242/201 1, 6411,
240/2012
Valor : R$  34.746,48
Avaré, 19 de Janeiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  manutenção de semáfaro, tal quebra de
ordem cronologia se faz necessária  por tratar-se de serviço essenci-
al de manutenção de semafaros, sendo que o fornecedor continua
prestando seus serviços a esta Secretaria.
Fornecedor : Ez-Lite Com. De Sinalização T ransito Lt da EPP
Empenhos : 12204/2012
Valor : R$ 3.000,00
Avaré, 19 de Janeiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de peças e serviço prestado
com veiculo, tal quebra de ordem cronológica é necessária para a
retirada de máquina essencial aos serviços de limpeza e manutenção
no município, principalmente face à atual época de chuvas, bem como
os reparos nos demais maquinários pesados da frota.
Fornecedor :  Fatima S. C. T rinca Peças ME
Empenhos : 10228, 1 1851, 11848, 11850, 11849, 11852, 11853, 10229,
10230, 10225/2012
Valor : R$ 34.727,00
Avaré, 19 de Janeiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  serviço de consultoria, suporte técnico e
licença de software, tal quebra de ordem cronológica se faz necessá-
ria para a manutenção do funcionamento do Sistemas de Contabilida-
de Pública Integrada, essencial aos serviços de diversos setores da
municipalidade, tais como Licitação, Compras, Tributação, Contabili-
dade, Procuradoria entre outros.
Fornecedor : Fiorilli Soc. Civil Ltda - Software
Empenhos : 4223/2012
Valor : R$ 29.570,00
Avaré, 19 de Janeiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de   emissão de semanário oficial, tal quebra de
ordem cronológica é necessária para a manutenção dos serviços de
impressão do Semanário Oficial, órgão indispensável à publicação
dos atos do Poder Publico Municipal.
Fornecedor : Grafica Editora V alente Fartura Lt da
Empenhos : 3434, 14038, 15854, /2012
Valor : R$ 25.018,00
Avaré, 19 de Janeiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de  prestação de serviços de prevenção, salvamento aqu-
ático, resgate (Salva Vidas) e emergência, édicas no Camping Munici-
pal e Bairro Costa Azul, tal quebra de ordem cronológica se faz neces-
sária para que possamos contratar a empresa para prestar serviços no
decorrer de 2013 já que estamos a um mês do Carnaval.
Fornecedor : Luiz Guimarães Filho ME
Empenhos : 14527/2012
Valor : R$ 14.000,00
Avaré, 19 de Janeiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  aquisição de cestas básicas para o funciona-
lismo Municipal, tal quebra de ordem cronológica é necessária para
regularização do fornecimento da cesta básica do funcionalismo pú-
blico que encontra-se em atraso.
Fornecedor : Nutricionale Comercio de Alimentos L TDA
Empenhos : 6322, 6323, 6325, 6326, 6327, 6328, 6330, 6331, 6332,
6337, 14188, 6358, 6359, 6360, 6361, 6362, 6363, 6364, 6366, 6365,
6367, 6370, 6372, 6373, 6374, 6378, 6379, 6382, 6383, 6384, 6380,
6385, 6386, 6387, 6344, 6324, 6352, 6329, 6348, 6349, 6350, 6351,
6353, 6354, 6356, 6338, 6339, 6340, 6341, 6342, 6343, 6345, 6346,
6347, 6335, 6336, 6333, 6329/2012
Valor : R$ 318.087,00
Avaré, 19 de Janeiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  locação de impressoras, tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para continuidade dos serviços de
manutenção das impressoras utilizadas para desenvolvimento das
atividades de diversos setores da municipalidade.
Fornecedor : P . V. T. Comercio e Manut. De Moveis P/Esc. Lt da
Empenhos : 6415, 6416, 6417, 6418, 6419, 6421, 6413, 6414, 6422,
6423, 6424, 6425, 6426, 1945, 1949, 1943, 1938, 1939, 1940, 1941,
1942, 1944, 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1938, 1939, 1940, 1941,
1942, 1944, 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1945, 1943, 1949, 7781,
7782, 7783, 7785, 7796, 7797, 7798, 7799, 7801, 7802, 7803, 7804,
7788, 7795, 7789, 7790, 7791, 7793, 7794, 7786, 7787, 7792, 7784,
7800/2012
Valor : R$ 21.184,29
Avaré, 19 de Janeiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

QUEM PRECISA, ENCONTRA.
QUEM PROCURA, CONTRATA.

Empresas acessem o site e cadastrem suas vagas.
É fácil e o custo zero.

VAGAS DE EMPREGO

PAT AVARÉ
Para se cadastrar acesse www .maisemprego.mte.gov .br

Maiores informações ligue
3732-1414/ 3733-6641/ 3733-6642

ESTAMOS EM NOVO ENDEREÇO:
RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº 1810, CENTRO (PRÉDIO CENTRO

ADMINISTRATIVO MUNICIPAL), ENTRADA  PELA RUA CEARÁ.

EMPREGADORES: É necessário o cadastro da empresa, ou pessoa
física, no endereço eletrônico http://maisemprego.mte.gov.br, para a
colocação de vagas e processo seletivo.
CANDIDATOS: É necessário cadastrar-se no SISTEMA MAIS EMPRE-
GO através da internet ou junto ao PAT (Posto de Atendimento ao Tra-
balhador). Você utilizará os seguintes documentos: 
· PIS ( Programa de Integração Social ) ou equivalente NIT, PASEP,
Bolsa Família, Cartão Cidadão.
· Carteira de Trabalho · RG · CPF · CNH

03 cozinheiro
01 pizzaiolo
02 auxiliar de cozinha
01 auxiliar de limpeza
01 açougueiro
01 marceneiro
05 motorista de ônibus
01 motorista de caminhão
01 operador de retro escavadeira
03 doméstica
01 babá (p/SP)
01 jardineiro
02 caseiro
01 esteticista corporal
01 cabeleira
01 comprador
02 auxiliar de escritório
01 recepcionista de hotel
01 camareira
01 governanta de hotelaria
02 fiscal de obras (pavimentação)
01 auxiliar de manutenção predial
01 instalador de ar condicionado
01 auxiliar de instalador de ar condicionado
02 instalador de antenas
04 auxiliar de instalador de antenas
01 técnico em informática
01 programador de sistemas
01 técnico em meio ambiente
01 técnico em segurança do trabalho
01 técnico em enfermagem
01 cuidador de idoso
01 vendedor interno
03 vendedor pracista
01 frentista
01 costureira
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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 paga-
mentos por se tratar de  serviço prestado com Projeto “Viva o Largo
São João”, tal quebra de ordem cronologia  é necessária para manu-
tenção do popular evento “Bailão do Largo São João”, que propicia
lazer e cultura a grande parcela dos munícipes e turistas.
Fornecedor : Paulo Roberto Costa de Oliveira ME
Empenhos :  10365/201 1,10657, 10430/2012
Valor : R$ 7.328,00
Avaré, 19 de Janeiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

INEDITORIAIS

LEGISLATIVO

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
Convite nº 02/201 1 – Processo nº 12/201 1 fica rescindido o contrato
celebrado com o engenheiro civil Paulo Henrique Ciccone por incom-
patibilidade funcional, com fulcro no artigo 79, inciso II da lei nº 8666/
93 o qual visava, em síntese, o acompanhamento das obras da nova
sede da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Assinatura do T ermo de rescisão em 08 de janeiro de 2013.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente da Câmara

SEARA
Inscrições abertas para os seguintes cursos:
Corte e Costura, Pintura em tecido, Cu-
linária, Corte de Cabelo, Crochê, Bor-
dado, Macramé,  Patch Work  Aplique e
Artesanato

VAGAS LIMITADAS .
Informe-se

Sociedade Evangélica de Assistência
Recuperadora de Avaré

SEARA.
Rua: América nº. 301 – Brabância

CEP: 18.703-150 – Avaré/SP.
Próximo ao Posto de Saúde da Vila Jardim.

Secret aria Municip al de Assistência e
Desenvolvimento Social

Conselho Municip al da Assistência Social – CMAS
Lei Federal nº 8.742/93                Lei Municipal nº 237/98

Decreto 3.395/12

Convocação
A Presidente do Conselho Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social (CMAS) Sra. Priscila Félix , vem por meio deste convocar
todos os Conselheiros, para reunião que será realizada na data de
24/01/13  às 09:00 horas , na  Sala dos Conselhos Municipais  jun-
to à Secretaria Municipal Assistência  e Desenvolvimento Soci-
al situada na Rua Rio Grande do Sul, 1750, fundos.
Pauta:
· Reunião Ordinária
· Leitura de Ata
A participação de todos é muito importante, em caso de imprevistos
favor informar por escrito.
e-mail:   cmasavare@hotmail.com

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: V inte (20) dias
O(A) Doutor(a) FABRÍCIO ORPHEU ARAÚJO, MM. Juiz(a) de Direito Titu-
lar da 1ª. Vara Cível da Comarca de Avaré, do Estado de São Paulo, na
forma da lei....... FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem e interessar possam, em especial a requerida
a DAYANELIS MARIA DE SOUZA, RG 42.277.784-2 e CPF nº 343.535.388-
02, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Ordinário (cobrança),
requerida por FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA,
pela qual a Fundação alega haver celebrado contrato de prestação de
serviços educacionais com a requerida, referente ao curso superior de
Letras, tendo ela deixado de efetuar o pagamento da última mensalidade
do curso, de 10/12/2006, no valor de R$ 322,90, cujo valor atualizado até
03/2011 perfazia o montante de R$ 519,05. E, para que chegue ao conhe-
cimento de todos e ninguém alegar ignorância possa, especialmente a
requerida DAYANELIS MARIA DE SOUZA, expediu-se o presente edital,
com o prazo de (20) vinte dias, que será publicado e afixado na forma da lei
e pelo qual fica CITADA para os atos e termos da mencionada ação,
CIENTIFICANDO-A de que poderá, querendo, contestar a presente ação
no prazo de quinze (15) dias após o prazo do edital. ADVERTINDO-A de
que não sendo a ação contestada no prazo legal, presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, nos termos do art.
285, 2ª parte, c.c. o art. 319, ambos do CPC. Será o presente edital afixa-
do no local de costume e publicado pela imprensa na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade e comarca de Avaré, 15 de dezembro
de 2012. FABRÍCIO ORPHEU ARAÚJO Juiz(a) de Direito TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Juízo de Direito da 1ª. Vara Cível
da Comarca de Avaré Praça Dr. PAULO GOMES DE OLIVEIRA, 57 -
BRAZ- Avaré/SP - CEP: 18701-030 - Tel: 14 37338855

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: trint a (30) dias
O DOUTOR LUCIANO JOSÉ FORSTER JUNIOR , MM. JUÍZ DE DI-
REITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE AVARÉ, SÃO
PAULO, FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital, ou dele
conhecimento tiverem que, por este Juízo e Cartório da Segunda Vara
Cível se processam os termos da ação de cobrança nº
053.01.2010.011541-1 (3209/2010), requerida por FUNDAÇÃO REGI-
ONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ-FREA contra LUCIANE APARECIDA
FELISBERTO, e em atendimento ao que dos autos consta, fica a
requerida LUCIANE APARECIDA FELISBERTO, brasileira, inscrita no
CPF/MF sob nº. 158.218.408-99, CITADA  para os termos da ação,
conforme peça inicial e despacho abaixo transcritos, podendo, queren-
do, no prazo de QUINZE (15) DIAS, contados do término do prazo do
edital, contestá-la, sob pena de não o fazendo, presumirem-se aceitos,
como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora (arts. 285 e
319 do CPC). PEÇA INICIAL EM RESUMO: “Se processa os autos
registrados sob nº. 3209/2010 de ação COBRANÇA (Ordinário), em
que requerente FUNDAÇÃO REGIONAL  EDUCACIONAL DE AVARÉ-
FREA e a requerida LUCIANE APARECIDA FELISBERTO, de cuja
petição inicial em síntese é o seguinte: Por força de contrato firmado, a
Senhora Marina Martins Costa celebrou com a requerente um Contrato
de Prestação de Serviços Educacionais, relativo ao curso de Matemá-
tica. Durante toda vigência do contrato, a Instituição de Ensino autora
cumpriu integralmente suas obrigações contratuais. Não quitou as
mensalidades referentes aos meses de fevereiro a dezembro de
2.006 no valor de R$ 322,90. Débitos esses que, atualmente, somados
totalizam a importância de R$ 6.509,85 (seis mil e quinhentos e nove
reais e oitenta e cinco centavo). Atribui-se a causa o valor R$ 6.509,85
(seis mil e quinhentos e nove reais e oitenta e cinco centavo). Pede
deferimento. Avaré, 02 de julho de 2.012. Drª. Nathália Caputo Moreira
– OAB/SP nº. 230.001 e Dr. Frederico de Albuquerque Plens – OAB/
SP nº. 92.781” (Resumo apresentado pela própria parte)” DESPACHO:
“Vistos, Cite-se por edital, com o prazo de (30) trinta dias. Conce-
do o prazo de (10) dez dias para a requerente apresentar minuta
do edital e depositar o valor correspondente a publicação. Int. .
Int. Avaré, 29 de novembro de 2.012. Dr. Luciano Jose Forster Junior  –
Juiz de Direito. E para que chegue ao conhecimento dos interessados
e não possam de futuro alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado e afixado na forma da Lei.

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/13 – PROCESSO Nº. 006/13

Objeto: Aquisição de leites para o Programa Viva Leite.
Data de Encerramento: 30 de janeiro de 2013  das 9:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 30 de janeiro de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax
(14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística de
Avaré, 18 de janeiro de 2013 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/13 – PROCESSO Nº. 007/13
Objeto: Contratação de empresa para realização de aulas práticas de
canto e coral e de teclado nas Oficinas Culturais “José Reis Filho” - CAC.
Data de Encerramento: 30 de janeiro de 2013  das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 30 de janeiro de 2013  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax
(14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística de
Avaré, 18 de janeiro de 2013 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/13 – PROCESSO Nº. 008/13
Objeto: Aquisição de massa e emulsão asfáltica para operação “tapa buracos”.
Data de Encerramento: 31 de janeiro de 2013  das 9:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 31 de janeiro de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax
(14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística de
Avaré, 18 de janeiro de 2013 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/13 – PROCESSO Nº. 009/13
Objeto: Credenciamento de empresas para montagem de barracas de ali-
mentos e bebidas no Camping Municipal de 09 a 12 de fevereiro de 2013.
Período: de 21/01 a 25/01.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax
(14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística de Avaré,
18 de janeiro de 2013 – Érica Marin Henrique – Presidente da CPJL.

LICITAÇÃO

FALECIMENTOS
PERÍODO DE

05/01/13 A 12/01/2013

Kennedy Kevin dos Santos
*25/01/2001      +05/01/2013

Jorge Luiz Ferreira
*10/10/1958     +05/01/2013
José Pelegrim Sanches

*13/03/1931       + 06/01/2013
Luzinete Pereira dos Santos
*05/03/1954       +06/01/2013

Benedito Aparecido  Munhoz
*17/07/1945        +07/01/2013

Angélica Martins Oliveira Bergamo
*05/07/1962       +07/01/2013

Maria Vieira da Silva
*27/09/1916       +08/01/2013

Antonio Henrique Filho
*23/09/1363        +08/01/2013

Antonio Rodrigo Porto
*22//07/1932        +09/01/2013

Myrna Antinari
*17/01/1938        +09/01/2013
Paulo Vicente de Campos

*09/09/1965         +11/01/2013
Mauro Ferreira

*12/05/1948           +11/01/2013
Benedito Alves de Oliveira
*06/02/1944      +11/01/2013

Adelaide Rino
*25/11/1930        +12/01/2013

Maria Aparecida de  Oliveira
*05/06/1958     +14/01/2013

José  Eduardo Silva Gregório
*27/04/1973     +13/01/2013

Amarildo Martins
*24/12/1962     +12/01/2013

Isabel  Monteiro Alvarenga
*04/07/1935     +14/01/2013

Regina de  Fatima Francisco
*06/02/1964     +17/01/2013



PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 012/11 – Processo nº. 050/1 1, Contrato (058/1 1),
que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a
empresa NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA,
objetivando a aquisição de gêneros alimentícios para a Central de
Alimentação Municipal, com prorrogação até 31 de janeiro de 2013 –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº 025/11 – Processo nº. 107/1 1, Contrato (128/1 1), que faz entre si a
Prefeitura da Estância T urística de Avaré e a empresa NUTRICIONALE
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, objetivando a aquisição de gêneros
alimentícios estocáveis para a Merenda Escolar, com prorrogação até 31
de janeiro de 2013 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 061/11 – Processo nº. 319/1 1, Contrato (315/
11), que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré
e a empresa GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA ,
objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços
de impressão do Semanário Oficial, com prorrogação até 31 de
dezembro de 2013. O valor desta prorrogação de contrato é de R$
70.000,00 (setenta mil reais)  – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito
Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 064/11 – Processo nº. 330/1 1, Contrato (307/1 1),
que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a
empresa BENEDICTO MACHADO SONORIZAÇÃO ME , objetivando
a locação de equipamentos de iluminação e sonorização para diver-
sos eventos da Prefeitura, com prorrogação até 31 de dezembro de
2013. O valor desta prorrogação de contrato é de R$ 64.200,00 (ses-
senta e quatro mil e duzentos reais)  – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 001/12 – Processo nº. 001/12, Contrato (005/
12), que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré
e a empresa DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR L TDA EPP,
objetivando a aquisição de medicamentos para atender mandado de
segurança, com prorrogação até 22 de abril de 2013 – Paulo Dias
Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 136/12 – Processo nº. 540/12, Contrato (495/
12), que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré
e a empresa CENTRO DE CAPACITAÇÃO INDUSTRIAL  LTDA ME,
objetivando a realização de cursos de artesanato para o CREAS,
com prorrogação até 17 de fevereiro de 2013. – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 168/12 – Processo nº. 647/12, Contrato (551/12),
que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a
empresa LUIZ GUIMARÃES FILHO ME , objetivando a contratação
de empresa para prevenção a banhistas e salvamento aquático, com
prorrogação até 31 de dezembro de 2013. O valor desta prorrogação
de contrato é de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais)  – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA PÚ-
BLICA  Nº 005/11 – Processo nº. 155/1 1, que faz entre si a Prefeitu-
ra da Estância T urística de Avaré  e a empresa ATLÂNTICA CONS-
TRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, objetivando Registro
de Preços para manutenção e conservação de prédios municipais,
com prorrogação até 30 de março de 2013. – Rogélio Barchetti Urrêa
– Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 004/12 – Processo nº. 261/12, Contrato (265/12), que
faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empre-
sa QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA  AMBIENTAL S/A,
objetivando a prestação de serviços de operação e manutenção no
Aterro Sanitário de Avaré, com prorrogação até 30 de junho de 2013.
O valor desta prorrogação de contrato é de R$ 908.119,80 (novecen-
tos e oito mil cento e dezenove reais e oitenta centavos)  –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONVITE Nº 097/10 –
Processo nº. 355/10, Contrato (303/10), que faz entre si a Prefeitura
da Estância T urística de Avaré e a empresa PAULO ROBERTO COS-
TA DE OLIVEIRA ME, objetivando a contratação de empresa especi-
alizada para gerenciamento do Projeto Viva o Largo São João, com
prorrogação até 31 de dezembro de 2013. O valor desta prorrogação de
contrato é de R$ 40.976,35 (quarenta mil novecentos e setenta e
seis reais e trinta e cinco centavos)  – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONVITE Nº 010/12 –
Processo nº. 210/12, Contrato (195/12), que faz entre si a Prefeitura da
Estância T urística de Avaré e a empresa AUTO POSTO BIZUNGA LTDA,
objetivando o fornecimento de combustíveis para o Corpo de Bombeiros,
com prorrogação até 31 de dezembro de 2013. O valor desta prorrogação
de contrato é de R$ 33.948,00 (trinta e três mil novecentos e quarenta
e oito reais)  – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 095/11 – Processo nº. 315/1 1, Contrato (245/1 1), que faz
entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa
MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME, objetivando a prestação de ser-
viços especializados de coleta, transporte, tratamento adequado e
destino final dos resíduos de serviços de saúde do município de Avaré,
com prorrogação até 31 de março de 2013. O valor desta prorrogação
de contrato é de R$ 170.550,00 (cento e setenta mil quinhentos e
cinquenta reais)  – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº 105/12 – Processo nº. 304/12, Contrato (218/12), que faz entre
si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e o senhor JOAQUIM
NEGRÃO, objetivando locação de imóvel sito à Rua Santa Catarina nº 83
para instalação do Conselho Municipal Anti Drogas, com prorrogação
até 01 de janeiro de 2014. O valor mensal desta prorrogação de contrato
é de R$ 1.439,12 (hum mil quatrocentos e trinta e nove reais e doze
centavos)  – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 187/12 – Processo nº. 559/12, Contrato (468/12), que faz
entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa
MENEZES TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO L TDA, objetivando
serviços de terraplanagem para controle de erosão no Parque Ecológi-
co “Terezinha Teixeira de Freitas”, com prorrogação até 19 de abril de
2013 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

ADITIVO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/11 – Processo nº. 404/1 1 fica aditado
o valor de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais),  para a empre-
sa MIRANDA RODRIGUEZ, PALAVÉRI E MACHADO ADVOGADOS,
o que corresponde a 25%(vinte e cinco por cento ) do valor total
adjudicado no processo licitatório em questão objetivando a presta-
ção de serviços de consultoria e assessoria - Assinatura do T ermo
Aditivo em: 28 de dezembro de 2012.

ANULAÇÃO
Fica ANULADA  a licitação na modalidade DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº. 007/12 – Processo nº. 028/12, objetivando a aquisição de
medicamentos emergenciais para o Pronto Socorro Municipal, con-
forme preceitua a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. - Anula-
da em: 10/01/13 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica ANULADA a licitação na modalidade  PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 061/12 – Processo nº. 233/12, objetivando a contratação de ser-
viços de sonorização para o evento Bike Route, conforme preceitua a
súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. - Anulada em: 10/01/13 –
Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica ANULADA a licitação na modalidade  PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 132/12 – Processo nº. 529/12, objetivando o Registro de Preços
de materiais elétricos para diversos setores da municipalidade, con-
forme preceitua a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. - Anula-
da em: 14/01/13 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.
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Decreto nº 3.458, de 1 1 de janeiro de 2013.
(Organiza o Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC).

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 organizada, na forma abaixo, o Conselho Municipal
de Política Cultural – CMPC, nos termos da Lei Municipal nº 1.602,
de 07 de agosto de 2012.
Representantes da Secretaria da Cultura
Titular: JOSANA SOUZA CARLOS;
Suplente : ELIANA MARIA DE ALMEIDA BARJA
Representantes do Departamento de Contabilidade
Titular – JAIME APARECIDO PEPE
Suplente – LUCIANE ROSSITO
Representantes da ACIA – Associação Comercial, Industrial e
Agropecuária de Avaré
Titular – LADILSON A CANASSA
Suplente- PEDRO LUCCHESI

DECRETOS

Representantes da Secretaria Municipal de Educação
Titular – IRMA A DE SOUZA ROCHA
Suplente – REGINA A M.C. BAKR
Represent antes do Conselho Municip al de Turismo
Titular – VILMA ZANLUCKI
Suplente – ADRIANA DE MENEZES TAVARES
Representantes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Titular – ALEXANDRE SAVAROLI
Suplente – RUBENS F. BARTHOLOMEU
Representantes de Associações de Cultura Afro-Brasileira
Titular – ILANA A CRUZ
Suplente – MARIA A PEREIRA
Representantes do Conselho Municipal do Plano Diretor
Titular – LUIZ MORAIS
Suplente – MARCELO N. AVELAR
Representantes do COMDEPHAC
Titular – ANGELA GOLIN
Suplente – MARIO LOPES ZAMBALDI
Representantes de Artes Plásticas
Titular – MARA LUCIA GONÇALVES CRUZ
Suplente – MARIA IZABEL PEREZ MACHADO SERAFIM
Representantes da Cultura Folclórica
Titular – JOSÉ EDUARDO DE PAULA
Suplente – JOSÉ DE OLIVEIRA ABAREY
Representantes do Artesanato
Titular – SUELI CONCEIÇÃO PAPPAY
1º Suplente – MADALENA AP. DOS REIS
2º Suplente – ADRIANA CASERTA L.C. BRANCO
Representantes de Associações de Artesanato
Titular – ZILDA C. MAIA
Suplente – WALDETE C. JAULINO
Representantes dos Músicos
Titular – JOSÉ EDUARDO JAVARO
Suplente – SILVANO ANTONIO DE QUEIROZ
Representantes das Associações de Música
Titular – ALTINO CORREA DE TOLEDO
Suplente –FLAVIO DOMINGOS CALAMITA
Representes de Áudio Visual
Titular – AMAURI FERREIRA DE ALBUQUERQUE
1º Suplente – JOÃO RICARDO GAMBINI
2º Suplente – MARIA APARECIDA COIADO
Representantes de Fotografia
Titular – SILVIA DE ALMEIDA BELTRAMI
Suplente – ROGERIO BRANCO DE MIRANDA
Representantes de Museus e Equipamentos culturais mantidos
pela iniciativa privada
Titular – ANTONIO ALVES NUNES SOBRINHO
Suplente – VERA LUCIA VASCONCELOS BARBOSA
Representantes dos Meios de Comunicação
Titular – GUMERCINDO CASTELUCCI FILHO
Suplente – SIDNEIA APARECIDA CERSI MAZZA
Representantes de Produção Cultural
Titular – CLOVIS ANTONIO ROCHA GUERRA
Suplente – MARCELO BENEDITO MACHADO
Representes de Dança
Titular – ARIANE BRISOLLA TENÓRIO DE SOUZA
1ª Suplente – LUCIANA SAVOIA GRISOLIA
2ª Suplente – ROBERTA APARECIDA GOMES
Representantes de Desenho e Ilustração
Titular – FLAVIO DE OLIVEIRA
Suplente – WALDIR RODRIGUES JUNIOR
Representes de Literatura
Titular – ROSA YURI KAWAKAMI PINTO
Suplente – RODRIGO CARVALHO
Represent antes de T eatro
Titular – JULIANO ROGER MACHADO DE OLIVEIRA
Suplente – ANTONIO CASTILHO
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando o Decreto nº 3426, de 26 de dezembro de 2013.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 11 de janeiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº 3.459, de 1 1 de janeiro de 2013.
(Organiza a Diretoria do Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC).

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 organizada, na forma abaixo, a Diretoria do Conselho
Municipal de Política Cultural – CMPC, nos termos da Lei Municipal
nº 1.602, de 07 de agosto de 2012.
PRESIDENTE  - GUMERCINDO CASTELLUCCI FILHO;
VICE-PRESIDENTE – ÂNGELA GOLIN;
1º SECRETÁRIO – AMAURI FERREIRA DE ALBUQUERQUE;
2º SECRETÁRIO- JOSANA SOUZA CARLOS;
1º TESOUREIRO -  JAIME APARECIDO PEPE;
2º TESOUREIRO – JOSÉ EDUARDO JAVARO
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogado o Decreto nº 3.425, de 26 de dezembro de 2013.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 11 de janeiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO continua na página 9



CULTURA

Durante o período de
férias todos os inscritos
nos cursos de férias pro-
gramados pela Secretaria
Municipal da Cultura es-
tão conhecendo mais so-
bre Mazzaropi, ator, dire-
tor e produtor paulista que
nasceu há um século e
marcou época no cinema
nacional como “Jeca
Tatu”.

Ministrados nas Ofici-
nas Culturais “José Reis
Filho”, nas instalações do
antigo Clube Avareense de
Cinema (CAC), os cursos
de Teatro, Violão e Canto
Coral prosseguem até o
próximo mês.

Este ano a inovação foi
a escolha de um tema atu-
al. Com isso os alunos ad-

Mazzaropi é tema dos cursos de férias no CAC
Exibição de filmes homenageia o centenário do
inesquecível caipira

Mazzaropi,
charge do
ilustrador
avareense
Luiz Carlos
Fernandes.

quirem conhecimentos e o
primeiro tema é Mazzaro-
pi, cujo centenário de nas-
cimento está sendo come-
morado no Brasil desde
abril do ano passado.

Haverá, conforme pro-
gramação divulgada pela
Secretaria da Cultura, a
exibição de uma série de
filmes do comediante, de
21 a 26 de janeiro, às
19h30min, no CAC.

VIDA E OBRA
Amácio Mazzaropi

nasceu no bairro de Santa
Cecília, em São Paulo. Aos
14 anos, deixou a casa pa-
terna, à revelia dos pais,
para acompanhar o Circo
La Paz. Para isso contou
com a ajuda do do faquir
Ferris, que alterou a idade

do garoto no documento
de identidade. Viajando
pelo interior do país, teve
a idéia de fazer o papel de
caipira. Em 1935, criou a
sua Companhia de Teatro
de Emergência, que atua-
va no chamado Pavilhão
Mazzaropi, um barracão
de zinco que montava e
desmontava.

Depois, criou a Trupe
Mazzaropi, com repertó-
rio fixo. Em 1942, por três
meses, montou seu espe-
táculo no Largo São João,
em Avaré, quando se apre-
sentou em benefício da
construção da Capela de
São Benedito.Quatro anos
depois ele foi contratado
pela Rádio Tupi do Rio de
Janeiro, onde trabalhou no

programa “Rancho Ale-
gre”, dirigido por Cassia-
no Gabus Mendes.

Convidado pela Vera
Cruz, em 1951, fez seu
primeiro filme: “Sai da
Frente”. Em 1958, com
recursos próprios, com-
prou uma fazenda em
Taubaté e montou a Pro-
duções Amácio Mazzaro-
pi - Pam Filmes. O primei-
ro filme que fez foi “Cho-
fer de Praça”.

No ano seguinte, com

“Jeca Tatu”, encarnando o
personagem criado por
Monteiro Lobato, o típico
caipira de calças pula-bre-
jo, paletó apertado, cami-
sa xadrez e botinas, con-
quistou a maior bilheteria
do cinema nacional. O su-
cesso persistiu nas déca-
das de 1960 e 1970.

Ao todo, Mazzaropi fez
32 longas-metragens, con-
tando histórias que aborda-
vam o racismo, a religião,
a política e até a ecologia,

com simplicidade e bom
humor, falando “a língua
do povo”, para o povo que
o adorava. Mesmo sendo
considerado superficial
pela crítica e pela elite in-
telectual, deixou uma mar-
ca indelével na cultura na-
cional. Seus filmes ainda
atraem o público no interi-
or do país e são encontrá-
veis em vídeo e DVD.

Mazzaropi faleceu em
São Paulo no dia 13 de
junho de 1981.
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MEMÓRIA VIVA:

Sobre o
Tiro de Guerra,

suas origens
e seus fins

Marcas do serviço militar
na história avareense

GESIEL JÚNIOR

Popularmente conhe-
cido como TG, o Tiro de
Guerra está entre as insti-
tuições merecedoras do
crédito da sociedade ava-
reense por sua tradicional
atuação na defesa civil e
freqüente participação em
serviços comunitários.

Sua história começou
remotamente em Avaré no
ano de 1910, mas só foi ofi-
cializada em 1945, quando
o antigo Ministério da Guer-
ra criou no município o Tiro
de Guerra nº 7 por meio de
acordo entre a Prefeitura e o
Comando da Região Militar.

Desde então o Exérci-
to fornece os instrutores,
fardamento e equipamen-
tos, enquanto a adminis-

tração municipal disponibi-
liza as instalações que, des-
de 1959, estão situadas na
Rua São Paulo ao lado do
Centro de Saúde.

Primeiro chefe de ins-
trução do TG nº 7, o sar-
gento João Martins Neto,
nomeado em 1946, ficou
na função até 1948. João
Telles de Menezes, o pre-
feito da época, foi o seu
primeiro diretor, conforme
o costume e a ele coube
equipar e instalar o órgão
na Rua Santa Catarina, nº
49, no centro da cidade.

Em março de 1979 o
Ministério do Exército
passou a denominá-lo TG
02-003. Responsável
pelo preparo de milhares
de atiradores para a re-
serva do Exército em

Estande da Linha de Tiro 85 em 1929. No centro da foto o coronel João Cruz ao lado de seu filho, o
prefeito Zezé Cruz, dos militares e dos atiradores.

Grupo de voluntários hermistas e de sócios da Linha de Tiro em 1910.

Desfile motorizado do TG 85 na comemoração do Estado Novo, 10 de
novembro de 1940.

mais de seis décadas de
atividades, o Tiro de
Guerra de Avaré é um
dos duzentos distribuídos
hoje por quase todo o ter-
ritório nacional.
Da antiga Linha de Tiro

Em 1896, com a pro-
posta de treinar as tropas

federais no Rio de Janei-
ro, foi construída a Linha
de Tiro Nacional nos fun-
dos do Palacete Guanaba-
ra. Na época os civis aju-
davam no custeio da prá-
tica de tiro ao alvo e em
algumas cidades interiora-
nas grupos de atiradores
assim se formaram.

Segundo o cronista Jan-
go Pires, em 1910 o Parti-
do Republicano Conserva-
dor, liderado pelo marechal
Hermes da Fonseca, criou
a Linha de Tiro de Avaré,
vinculada à Confederação
do Tiro Brasileiro.

Impulsionadas em 1916
pela pregação patriótica do
poeta Olavo Bilac em de-
fesa do serviço militar obri-
gatório, as sociedades de
tiro passaram a ser apoia-
das por lideranças políticas
e adeptos do tiro ao alvo.

Nesse tempo, voluntari-

amente dirigiu a Linha 85 o
advogado Cory Gomes de
Amorim, que dava aulas de
instrução militar conforme
recomendação da Liga de
Defesa Nacional. “Os sóci-
os inscritos precisam aper-
feiçoar-se no manejo das
armas, pois não estamos li-
vre do perigo”, justificava.

Em 1919, por exemplo,
figuras que mais tarde se des-

tacariam em Avaré foram
aprovadas nos exames de re-
servistas, dentre os quais, Ar-
thur Eliseu de Carvalho, Ana-
nias Pires do Amaral, Ecio
Job, José Francisco Mariu-
zzo, José Firmino Gomes e
Luiz Lutti.

Embrião do atual TG,
a Linha de Tiro 85 funcio-
nou como uma sociedade
com fins militares até 1944.

O TG 85, chefiado pelo sargento Marcelino
Brandão, com os atiradores na escadaria da

matriz de Avaré, 1936.
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Dorilêo e Hoffmann, instrutores inesquecíveis

A palavra Tiro, de ori-
gem latina, é emprega-
da curiosamente, confor-
me a etimologia, para
descrever novato, jovem
soldado e recruta.

Como polo difusor
do civismo e da cidada-
nia, os TGs tem por ob-
jetivo formar reservistas
de 2ª categoria aptos ao
desempenho de tarefas
limitadas, na paz e na
guerra, no contexto da
defesa territorial e da de-
fesa civil.

Desde que a cida-
de se tornou sede des-
sa organização militar,
a presença de oficiais
do Exército empenha-
dos na instrução de sol-
dados é tida como boa
referência na formação
da juventude masculina.

Nome memorável na
história do TG de Avaré
é o do subtenente de In-
fantaria José Dorilêo de
Pina. Rigoroso, porém
muito humano, ele che-
fiou centenas de atirado-
res durante doze anos,
entre 1948 e 1960, ten-
do conquistado o respei-
to e a admiração dos
seus comandados.

Na década de 1970
outro nome marcou o
serviço militar na cida-
de por sua postura fir-

Homenagem ao sub-tenente José Dorilêo de Pina, à direita ao
lado do Major T elmo Coelho, 1959.

O prefeito Misael Leal condecorando o sub-tenente Nairo
Hoffmann, 1974.

me e elegante: o do sub-
tenente Nairo Hoffmann.
No auge da ditadura do
general Médici, ele assu-
miu a instrução do TG e o
conduziu, por dez anos,

com serenidade em mo-
mentos críticos da políti-
ca nacional.

Muitos outros oficiais
também marcaram época,
dentre os quais: João Ba-

tista Pedroso, Elpídio No-
vaes, Antonio Felipe Cui-
abano, Almir Corsino, Jo-
aquim Mathias Neto, Iwa-
ne Kussano, Adilson José
de Lima, Carlos Antonio de

Moraes, Oscar Graciano,
Sebastião de Figueiredo
Pereira, Salvador Theodo-
ro de Souza, Valmir Tava-
res, Antonio César Garcia,
Joaquim Silvestre Ferrei-

ra Neto e Ivanaldo Pau-
lino Dantas. Atualmente
o chefe de instrução é
o sargento de Comuni-
cações Robson Corrêa
de Carvalho.

Os atiradores e sua missão

Atualmente a forma-
ção do atirador é realiza-
da no período de 40 se-
manas, com uma carga-
horária semanal de 12
horas, totalizando 480 ho-
ras de instrução.

Ao longo desse perío-
do, de maneira disciplina-
da, os jovens aprendem
noções de saúde, ação
comunitária, defesa civil e
meio ambiente. Costumei-
ra é a ajuda dada pelo TG
em campanhas anuais,
como a do Agasalho.

A fanfarra do TG nº 7 desfilando pela
Rua Pernambuco, 1956.

Atiradores em frente à sede do TG , 1979;
e em frente da Matriz, 1969.

A meta do serviço mi-
litar é motivar que cada
reservista se torne um ci-
dadão conhecedor dos
problemas locais, interes-

sado nas aspirações e
realizações de sua comu-
nidade, bem como inte-
grado à realidade brasi-
leira.
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ARTES PLÁSTICAS

Vernissage da
artista será no
dia 2 de
fevereiro

“Onde está o azul?” é
o título da exposição que
a artista plástica Maria
Diva Tardivo vai montar
no saguão do Paço Muni-
cipal a partir de 2 de feve-
reiro.

No seu trabalho, com-
posto de grandes lâminas
que ficarão suspensas na
sede do Poder Executivo,
a artista faz uma viagem
subjetiva pela linha do
tempo da história da arte.
“Depois de olhar obras de
arte, contemplar imagens,
sons e palavras, desenhei
aquilo que senti. Foi um
mergulho quase solitário
para poder compor as pri-
meiras formas. Fiz dese-
nhos com papel, uma es-
pécie de maquete com pa-

Maria Diva Tardivo mostra “Onde está o azul?” no Paço
péis coloridos”, revelou
Maria Diva.

Para o jornalista e mes-
tre em Artes Visuais, Os-
car D’Ambrosio, a propos-
ta de Maria Diva “pode ser
vista como um percurso
estético que vai das pintu-
ras rupestres ao mundo
contemporâneo com suas
indagações marcadas pela
diversidade e complexida-
de que caracterizam os atu-
ais sentimentos de ser e
estar no mundo”.

VÍDEO –  “Onde está
o azul?” também poderá
ser conhecido do público
através de um vídeo pro-
duzido pelo editor de ima-
gens Bruno Holtz. Com
um minuto e meio de ima-
gens, o vídeo mostra fo-
tos de Eder Bitencurt, par-
ticipação dos atores Ana
Tardivo e Lucas Campos,
bem como a colaboração,
na produção, da fotógrafa
Pri Tardivo e do artista
plástico Edu Cardoso.

Sobre a artista
Natural de Avaré, Maria Diva Tardivo formou-se

em Artes Plásticas pela PUC de Campinas (1982) e
em Comunicação Visual pela FAAP (1985). Atual-
mente cursa Psicologia na FSP em Avaré.

Em 1987 ela recebeu o Prêmio Djanira em lin-
guagem contemporânea no lll Salão de Artes Plásti-
cas de Avaré. No ano seguinte a artista teve sua
primeira exposição individual (Observação do Movi-
mento) no ateliê de Dalton de Lucca, em São Paulo.

Participou em diversos projetos como voluntária
na Pastoral do menor em São Paulo em oficinas de
Arte para crianças.

Como designer do departamento de criação e
design da fábrica Giovanna Baby, atuou na área de
pesquisa, desenvolvimento de temas para estam-
paria, ilustração infantil, brinquedos e programa-
ção visual de eventos especiais, como desfiles de
moda, vitrines e coleções especiais.

Em 1999 participou da criação de personagens
e ilustrações infantis para a obra solo de Marcelo
Frommer do grupo Titãs. O trabalho foi interrompi-
do com a morte do artista.

Em 2006, Maria Diva participou da FLIP (Festa
Internacional do Livro de Paraty) com oficinas de
Arte para 80 crianças. Também fez diversas exposi-
ções coletivas e entre elas Fios, em 2007, no espa-
ço cultural da Associação Regional dos Engenhei-
ros e Arquitetos de Avaré (Area), onde mostrou seu
trabalho como artista e as obras de seus alunos.

Uma das organizações
não-governamentais mais
antigas do Brasil, o Cen-
tro de Valorização da Vida
(CVV) de Avaré está em
busca de mais voluntários
para aumentar o seu qua-
dro de atendimento.

Na cidade o posto
CVV fica nas dependên-
cias cedidas pela Faculda-
de Sudoeste Paulista
(FSP) desde setembro de
2009, na Avenida Profes-
sor Celso Ferreira da Sil-

CVV de Avaré precisa de mais voluntários
SERVIÇOS

Centro de Valorização da Vida atua na cidade desde 2009
va, nº 1001. Conta atual-
mente com o trabalho de
treze pessoas, as quais,
num serviço gratuito, se
colocam disponíveis à ou-
tra pessoa em uma conver-
sa de ajuda para evitar o
suicídio, diariamente das
19 às 23 horas, pelo tele-
fone (14) 3733-2525.

Mantido pelo Grupo de
Apoio Moral Avareense
(Gama), entidade filantró-
pica sem fins lucrativos, o
CVV local planeja aumen-

tar o seu número de aten-
dentes para ampliar as ho-
ras de atendimento gratui-
to de pessoas necessitadas
de apoio emocional.

Os interessados em in-
tegrar o CVV nesse traba-
lho voluntário podem en-
trar em contato com o se-
cretário da entidade, Jura-
cy Rocha Cavini, pelo te-
lefone 3733-2525.

Atualmente o CVVo
pera em 72 municípios
brasileiros e dispõe do ser-

viço voluntário de 2.300
pessoas, que se revezam
em turnos de quatro ho-
ras e trinta minutos sema-
nais. É o sexto serviço te-
lefônico mais procurado
do país, atendendo a mais
de um milhão de chama-
das por ano.

Posto do CVV
de Avaré aguarda mais

ajudantes.
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Decreto nº  3.464 , de 15 de janeiro de 2013.
(Dispõe sobre criação de vagas em concurso público e dá outras

providências.)

PAULO DIAS NOVAES FILHO , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando , a necessidade de convocação de 03 (três) classifi-
cados do Concurso Público nº 003/2012, para provimento do cargo de
Professor de Educação Básica II – Educação Física para atuar junto
a Secretaria Municipal de Educação e aumento nas atribuições de
aulas livres e de ocupante de função gratificada da Secretaria;
Considerando , que existem número de 02 (duas) vagas ocupadas,
em conformidade com o Concurso Público nº 003/2012, publicado
em 14/11/2012, homologado pelo Decreto nº 3453/2013 de 10/01/
2013, publicado em 12/01/2013;
Considerando , que existem cargos vagos no quadro de pessoal, de
acordo com a Lei Complementar nº 126/2010 de 02/06/2010;
Considerando , que o Edital de Divulgação de resultado final publica-
do em 05/01/2013 constam de 20 (vinte) classificados:-
D e c r e t a : -
Artigo 1º-  Fica elevada em mais 003 (três) unidades, o número de
vagas de Professor de Educação Básica II – Educação Física, cons-
tante do Edital de Convocação do Concurso Público nº 003/2012,
homologado através do Decreto nº 3.453 de 10 de Janeiro de 2013,
publicado em  12 de Janeiro de 2013.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 15 de janeiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº  3.463 , de 15 de janeiro de 2013.
(Dispõe sobre criação de vagas em concurso público e dá outras

providências.)

PAULO DIAS NOVAES FILHO , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando , a necessidade de convocação de 03 (três) classifica-
dos do Concurso Público nº 003/2012, para provimento do cargo de Pro-
fessor de Educação Básica II – Inglês para atuar junto a Secretaria
Municipal de Educação e aumento nas atribuições de aulas livres e de
ocupante de função gratificada da Secretaria;
Considerando , que existem número de 01 (uma) vaga ocupada, em
conformidade com o Concurso Público nº 003/2012, publicado em
14/11/2012, homologado pelo Decreto nº 3453/2013 de 10/01/2013,
publicado em 12/01/2013;
Considerando , que existem cargos vagos no quadro de pessoal, de
acordo com a Lei Complementar nº 126/2010 de 02/06/2010;
Considerando , que o Edital de Divulgação de resultado final publica-
do em 05/01/2013 constam de 30 (trinta) classificados:-
D e c r e t a : -
Artigo 1º-  Fica elevada em mais 003 (três) unidades, o número de
vagas de Professor de Educação Básica II - Inglês, constante do
Edital de Convocação do Concurso Público nº 003/2012, homologado
através do Decreto nº 3.453 de 10 de Janeiro de 2013, publicado em
12 de Janeiro de 2013.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 15 de janeiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO
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Decreto nº 3.461, de 14 de janeiro de 2013.
(Organiza a Equipe Técnica Multiprofissional para Avaliação Físico

Funcional de Projetos de Edificações dos Estabelecimentos de
interesse da Saúde para emissão de LTA)

PAULO DIAS NOVAES FILHO , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são
conferidas por Lei, e cumprindo a determinação da Portaria CVS-15
de 26 de dezembro de 2.002 que define diretrizes, critérios e procedi-
mentos para a avaliação físico-funcional de projetos de edificações
dos estabelecimentos de interesse à saúde para emissões de LTA –
Laudo Técnico de Avaliação;
D E C R E T A:
Artigo 1 º - Fica organizada, na forma abaixo, a Equipe Técnica
Multiprofissional para Avaliação Físico Funcional de Projetos de
Edificações dos Estabelecimentos de interesse da Saúde para emis-
são de LTA – Laudo Técnico de Avaliação:-
Membros:-
Isabel Cristina Silva Oliveira – Diretora;
Maria Cristina Saliba de Arruda Campos – Advogada;
Elizabeth Capecci – Enfermeira;
Bethina de Arruda Mota Melado – Arquiteta;
Ana de Lourdes Mioni Nakamura – Agente de Saneamento.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré aos 14 de janeiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto n.º 3.460, de 14 de janeiro de 2013.
(Reorganiza a Equipe Técnica da Vigilância Sanitária do Município

e dá outras providências.)

PAULO DIAS NOVAES FILHO,  Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A:
Artigo 1º - Ficam designados os seguintes membros para comporem
a equipe técnica da Vigilância Sanitária Municipal:
Diretora:     Isabel Cristina Silva Oliveira
Farmacêutica: Edméia Amaral Sampaio
Advogada : Maria Cristina Saliba de Arruda Campos
Enfermeira : Elizabeth Capecci Siqueira
Agentes de Saneamento e V etores/V istorias produtos de Inte-
resse à Saúde Serviços de Saúde:
Adriana Nohara;
Ana de Lourdes Mioni Nakamura;
Ana Maria Justino Neves;
Ana Paula Guimarães Pinheiro Nogueira;
Daniela Coleho Capelim;
Eliani Teles de Oliveira Di Piero;
Fabiana Vicentini;
Gilberto Augusto Vicente;
Henrique da Cruz Pinto;
Ovídio Job Noronha;
Viviane Akiko Hata Pagnoni;
Rosana Banis Negrão Xavier.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 14 de janeiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

CONVOCAÇÃO



PROCESSO SELETIVO

ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO
DATA para inscrições:- 17/01/2013 a 31/01/2013

SITE inscrição:-www.idecan.org.br- Telefone contato: (032) 3722-3292 ou
TELECENTRO – Rua Maranhão, nº 1.579 – em frente ao FUNDO SOCIAL

DATA DA PROVA:- 24 de FEVEREIRO de 2.013
EMPREGO VAGAS REQUISITOS VALOR JORNADA DE VENCIMENTO
PÚBLICO ESPECÍFICOS INSCRIÇÃO(R$) TRABALHO EM R$
AjudanteGeral 70 EnsinoFundamental 25,00 40h/s 678,00

Incompleto– alfabetizado

OBSERVAÇÂO:
Item 2. do Edital - Requisitos exigidos:-
2.9-EstarDESEMPREGADO– residenteemAvaré-SP– conformeartigo2ºdaLeiMunicipalnº17/2001.
2.10- Percentualde15%paramulheres– conformeartigo2º– parágrafoterceirodaLeiMunicipalnº17/2001.

NOVO ENDEREÇO
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial

Rua São Paulo, 928 - Jardim Santa Cruz

OUVIDORIA MUNICIPAL
DE AVARÉ

QUAL A IMPORTÂNCIA DA
OUVIDORIA?

O TRABALHO DA OUVIDORIA MELHORA A RE-
LAÇÃO DO PODER PÚBLICO COM O MUNÍCIPE.
O USUÁRIO SE UTILIZA DESTE CANAL PARA
FAZER SEUS PLEITOS E ANSIEDADES CHEGA-
REM AO CONHECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO.
AS INFORMAÇÕES COLHIDAS PELA OUVIDORIA
SERVEM COMO IMPORTANTE ELEMENTO PARA
A GESTÃO PÚBLICA, QUE UTILIZA TAIS DADOS
PARA O APRIORAMENTO DOS SERVIÇOS.

FONE PARA CONTATO:
3711-2500 - ramal 227 ou 3732-6862
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ADMINISTRAÇÃO

Mais de um século
após a sua inauguração, o
Cemitério Municipal de
Avaré mereceu a atenção
de um grupo de estudan-
tes interessados na moder-
nização do setor por meio
de processamento de da-
dos. Em 2012, o lugar foi
tema de estudos e pesqui-
sas de alunos do curso de
Administração da Escola
Técnica Estadual “Profes-
sor Fausto Mazzola”.

“Reestruturação orga-
nizacional e administrati-
va do Cemitério e Velório
de Avaré” é o nome do tra-
balho elaborado pelas alu-
nas Fabiana Cristina de
Oliveira, Brenda Pereira,
Thariane Soares e Luana
Silvestre, sob orientação
do professor Raul de Lima
Carvalho, para obtenção

Estudantes criam programa para
informatizar dados do Cemitério
Ideia formulada por alunos da Escola Técnica receberá apoio do novo governo municipal

Inaugurado em 1904, Cemitério Municipal passará a ter seus dados informatizados. Programa foi desenvolvido por alunos da ETEC,
dentre os quais, a servidora Fabiana Oliveira

do título de técnico em
Administração.

De acordo com Fabi-
ana, recém-formada na
ETEC, que também é
servidora municipal e
presta serviços no Cemi-
tério, o objetivo é apri-
morar a organização, o
planejamento e o contro-
le no setor por meio da
implantação de um novo
sistema informatizado no
Velório Municipal.

“Quando for implanta-
da, essa ferramenta de da-
dos trará agilidade e eficá-
cia aos colaboradores in-
ternos e externos, assim
como para toda a popula-
ção. Com os dados infor-
matizados o tempo de es-
pera de procura por infor-
mação sobre um ente que-
rido, até mesmo para lo-

calização de sepulturas no
Cemitério, bem como para
estudos genealógicos, será
menor e mais fácil”, ex-
plica a servidora.

EXPECTATIVA - Ao
longo da pesquisa, os alunos
da ETE demarcaram o Ce-
mitério e coube à Fabiana
elaborar voluntariamente um
grande mapa de toda a área
para auxiliar no desenvolvi-
mento do trabalho e assim
facilitar as buscas de dados.

Como nada ainda está
informatizado, hoje as
consultas tem que ser fei-
tas nos livros com regis-
tros de óbitos lavrados
manualmente desde a
inauguração do Cemitério,
em 1904.

Fernando Fileto, ad-
ministrador do Cemitério,
reconhece que o setor

precisa ser reorganizado e
modernizado. Ele aguar-
da o apoio do novo go-
verno municipal através

Aconteceu, no último
dia 10, quinta-feira, o
primeiro congresso téc-
nico referente à realiza-
ção do Campeonato de
Futebol Sub 12, Sub14
e Sub 16. A competição
está marcada para acon-
tecer no próximo mês, a
partir do dia 16.

Pela categoria Sub 12
se inscreveram as equipes
do Grêmio Vera Cruz, As-
sociação Atlética Avare-
ense, América/Santa Eli-
zabeth, Colônia Espírita
Fraternidade, Corinthians

ESPORTES

Campeonato de Futebol acontece em fevereiro
e Santos. Divididas em
dois grupos de três equipes,
se classificarão dois times
por grupo para a semifinal.
Já para a categoria Sub 16
disputam Grêmio Vera
Cruz, Associação Atlética
Avareense, América/Santa
Elizabeth e Santos.

O próximo congresso
técnico acontece dia 08 de
fevereiro, nas dependências
da Concha Acústica, e defi-
nirá os grupos. A competição
terá início no próximo dia 16.

ATIVIDADES DI-
VERSAS - A Coordena-

de medidas práticas como
a da informatização do
Velório. “O programa ela-
borado pelas alunas da

ETE está bem feito e
pronto para ser implanta-
do para uso de toda a co-
munidade”, destacou.

doria de Futebol da Se-
cretaria de Esportes da
Estância Turística de
Avaré recebeu convite
para disputar a 11° Su-
per Copa Regional de
Futebol, que acontece
em Piraju com a partici-
pação de equipes nas ca-
tegorias Fraldinha, Den-
tinho, Dente de Leite e
Dentão. Avaré foi bicam-
peã em 2005/2006. A
participação dos times da
cidade será estudada, nos
próximos dias, pelos res-
ponsáveis pelos setores.


