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CULTURA

Semana do Livro mobiliza as escolas
Entre os dias 22 e 27

de abril, na Biblioteca
Municipal, que fica no
Centro Cultural Djanira
(CAIC), acontece a 2ª
Semana Avareense do
Livro, evento destinado
a estudantes, professo-
res e público em geral.
Diariamente haverá pa-
lestras com escritores

convidados, lançamento
de livros, exibição de fil-
mes e feira de trocas de
livros. A meta é envol-
ver a comunidade e au-
mentar a prática da lei-
tura.

Confira a progra-
mação na programa-
ção completa na pági-
na 20.

ESPORTE

Circuito Especial
de Atletismo
agitou Avaré

Mais de 250 atletas representando 8 municípios par-
ticiparam em Avaré, no último dia 17, da primeira eta-
pa do 16º Circuito Especial de Atletismo e Jogos Adap-
tados. O evento foi promovido em parceria com as
Secretarias Municipais de Esportes e de Lazer e dos
Direitos das Pessoas com Deficiências. Página 19.

ADMINISTRAÇÃO

Enquete consulta
funcionalismo sobre

Cesta Básica
Página 2.

TRANSPORTE

Prefeitura
recupera pá
carregadeira

Página 2.

OBRAS

Velório
passa por
reformas

Página 18.
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GIVANILDO PEREIRA

ADMINISTRAÇÃO/ ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Deira  Alizia Visentin Villen
Telefones - 3711-2565 / 3711-2582 / 3711-1756

AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
José Ricardo Cardozo Barreto

Telefones - 3711-2553 / 3711-2559
ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

Miguel Ignatios
Telefone – (11) 99986-6438

COMUNICAÇÃO
Ana Maria Ribeiro

Telefone: (14) 3711-2500
CULTURA

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

DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Sandra Ribeiro Rosa Antonio

Telefone - 3732-8844
EDUCAÇÃO

Lúcia Helena Lélis
Telefone - 3711-2211

ESPORTES E LAZER
Clayton Falanghe Macário

Telefone - 3732-0756
FAZENDA

José Carlos Pinho
Telefones - 3711-2545 / 3711- 2566

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Maísa Rocha Grassi Novaes

Telefone - 3731-2658
GOVERNO

José Bastos Cruz Sobrinho
Telefone – 3711-2500

INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Aparecido Fernandes Jr.

Telefones - 3711-2534 / 3711-2546
OBRAS/HABITAÇÃO/SERVIÇOS

Paulo Henrique Ciccone
Telefones - 3711-1340 / 3711-2543/ 3711-2576

PLANEJAMENTO E TRANSPORTES
João José Dalcim

Telefones - 3711-2548 / 3711-2567
SAÚDE

Miguel Chibani Bakr
Telefones - 3711-1430 / 3711-1432

TURISMO
Fernando Alonso

Telefone - 3732-8009

SECRETARIAS MUNICIPAIS

Os servidores públicos
municipais podem votar,
até o próximo dia 26, sex-
ta-feira, na enquete pre-
parada pela Secretaria
Municipal da Administra-
ção, a fim de apurar a opi-
nião da categoria quanto
à adoção de um Cartão

Enquete definirá sobre
Cesta Básica para servidores
Votação via Intranet consultará funcionalismo sobre forma do benefício

Vale Alimentação no lugar
da Cesta Básica oferecida
nos dias atuais. O painel
de escolha está disponibi-
lizado na Intranet da Pre-
feitura.

A consulta virtual foi o
meio encontrado para que
os servidores possam ma-

nifestar suas escolhas de
forma direta e assim ficar
clara qual é o desejo da
maioria da classe.

Para participar, os fun-
cionários devem ter, em
mãos, seu código de ma-
trícula e o número de seu
CPF. O resultado será pu-

blicado na edição do resul-
tado será divulgado na edi-
ção de 4 de maio do Se-
manário Oficial da Es-
tância Turística de Avaré.
A Intranet da Prefeitura
pode ser acessada pelo
endereço http://
intranet.avare.sp.gov.br

Parte da frota munici-
pal passa por serviços de
recuperação. Ao todo,
246 veículos (incluindo
caminhões basculantes,
retroescavadeira, cami-
nhões, tratores, motoci-
cletas e automóveis) fo-
ram deixados inativos pela
gestão anterior.

Entre os recuperados,
está uma máquina pá car-
regadeira que já está fa-
zendo serviços de retira-
da de entulhos e reparos
de estradas rurais. Com
essa medida, os governan-
tes atuais buscam mais
agilidade nas ações da
Prefeitura por parte do
setor de serviços.

A pá carregadeira Cla-
rk Michigan Modelo 55 C
– ano 85 –  estava encos-
tada por falta de manuten-
ção geral. Após estudos na
Garagem Municipal, os
técnicos optaram por rea-
dequar o maquinário para
empregá-lo na recupera-

ADMINISTRAÇÃO

TRANSPORTE

Prefeitura recupera pá carregadeira
Veículo recuperado vai ser usado em reparos nas estradas rurais

RETIRE GRATUITAMENTE

O SEMANÁRIO OFICIAL DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ NO

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

ção de vias urbanas e ru-
rais. Foram investidos R$
77 mil na recuperação des-
se veículo, pois o preço de
um novo ultrapassa R$
500 mil.

A medida permitiu
que a frota da Prefeitura
garanta mais rapidez no
setor com a abertura de
duas frentes de serviços

gerais. A Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Servi-
ços informou haver estu-

dos para recuperar outras
máquinas do patrimônio
municipal.
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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 serviço de frete para transporte de aproxima-
damente 130 colchões em caráter emergencial para uso da Defesa
Civil no Município de Avaré, para ser retirado no Palácio do Governo
em São Paulo, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária por
se tratar solicitação emergencial devido as fortes chuvas que atingem
o Município, deixando muitos locais em situação de emergência onde
muitas famílias perderam tudo o que possuíam.
Fornecedor : Leandro T ransportes e Encomendas de Cargas Lt da
Empenhos : 3503/2013
Valor : R$ 1.620,35
Avaré, 20 de Abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de fornecimento de gêneros alimentícios , tal quebra de
ordem cronológica se faz necessária por se tratar de fornecimento à
merenda escolar, visto que a falta dos mesmos implica em diminuição
da qualidade da alimentação fornecido aos alunos da rede municipal.
Fornecedor : Dimas T adeu Ferreira de Almeida ME
Empenhos :1287/2013
Valor : R$ 1 1.165,32
Avaré, 20 de Abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de realização do evento da Federação Paulista de Judô, I
Copa Seme Avare, a Federação Paulista de Judô de São Paulo, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para que o pagamento
do evento ser pago ate 10/05/2013, conforme Calendário Oficial do Site
da F.P.J. , fica responsável por todo material e suporte técnico.
Fornecedor : Federação Paulista de Judo
Empenhos : 4446/2013
Valor : R$ 4.600,00
Avaré, 20 de Abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de taxa da Federação Paulista de Judô, para a
equipe feminina e masculina de Judô, tal quebra de ordem cronológi-
ca justifica-se para que  possa efetuar o pagamento da taxa de inscri-
ção, para poderem participar do campeonato.
Fornecedor : Federação Paulista de Judo
Empenhos : 4447/2013
Valor : R$ 4.370,00
Avaré, 20 de Abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de gêneros alimentícios e ces-
tas básicas, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária por
se tratar de fornecimento à merenda escolar e continuidade ao forne-
cimento da cesta básica do funcionalismo público.
Fornecedor : Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
Empenhos : 3510, 3418, 3419/2012
Valor : R$ 4.603,20
Avaré, 20 de Abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 053/13 – PROCESSO Nº. 140/13

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para o Pronto Socorro
Municipal.
Data de Encerramento: 07 de maio de 2013  das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 07 de maio 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, 19 de abril de 2013 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/13 – PROCESSO Nº. 141/13
Objeto: Aquisição de ovos brancos tipo extra.
Data de Encerramento: 08 de maio de 2013  das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 08 de maio 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, 19 de abril de 2013 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/13 – PROCESSO Nº. 135/13
Objeto: Aquisição de toxina botulínica para atender paciente de ava-
liação social.
Recebimento das Propostas: 23 de abril de 2013 das 8hs até 06 de
maio de 2013 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 06 de maio de 2013  das 09:35 às 09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 06 de maio de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 17 de abril de 2013 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/13 – PROCESSO Nº. 136/13
Objeto: Aquisição de materiais odontológicos para uso no CEO.
Recebimento das Propostas: 23 de abril de 2013 das 8hs até 06 de
maio de 2013 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 06 de maio de 2013  das 13:35 às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 06 de maio de 2013  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 17 de abril de 2013 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/13 – PROCESSO Nº. 137/13
Objeto: Aquisição de materiais diversos para manutenção das unida-
des básicas de saúde.
Recebimento das Propostas: 24 de abril de 2013 das 8hs até 07 de
maio de 2013 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 07 de maio de 2013  das 09:35 às 09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 07 de maio de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 16 de abril de 2013 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/13 – PROCESSO Nº. 138/13
Objeto: Aquisição de materiais elétricos e informática para CREAS e
SEMADS.
Recebimento das Propostas: 24 de abril de 2013 das 8hs até 07 de
maio de 2013 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 07 de maio de 2013  das 13:35 às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 07 de maio de 2013  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 16 de abril de 2013 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/13 – PROCESSO Nº. 142/13
Objeto: Registro de Preços, com o maior percentual de desconto
sobre a Tabela de Preços CMED.
Recebimento das Propostas: 22 de abril de 2013 das 8hs até 03 de
maio de 2013 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 03 de maio de 2013  das 13:35 às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 03 de maio de 2013  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 19 de abril de 2013 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 021/13 – PROCESSO Nº. 143/13
Objeto: Registro de Preços de óleos e graxas para diversos locais da
municipalidade.
Recebimento das Propostas: 26 de abril de 2013 das 8hs até 09 de
maio de 2013 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 09 de maio de 2013  das 13:35 às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 09 de maio de 2013  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 19 de abril de 2013 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/13
PROCESSO Nº. 101/13

Objeto:  Aquisição de roçadeira e motosserra para a Secretaria Muni-
cipal de Obras, Habitação e Serviços.
Data de Encerramento: 06 de maio de 2013  das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 06 de maio 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 Turística de
Avaré, 16 de abril de 2013 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/13
PROCESSO Nº. 113/13

Objeto: Aquisição de medicamentos para atender mandados judiciais.
Recebimento das Propostas: 25 de abril de 2013 das 8hs até 08 de
maio de 2013 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 08 de maio de 2013  das 13:35 às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 08 de maio de 2013  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 19 de abril de 2013 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

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 serviço prestado com publicação de edital, tal quebra
de ordem cronológica se faz necessária , sendo que é a única empresa
que faz publicações, para este setor de licitações, em jornais de gran-
de circulação e no Diário Oficial da União, conforme a Lei 8.666/93.
Fornecedor :  Patria Designers Pub. E Prop. Ltda
Empenhos : 4461/2013
Valor : R$ 2.1 15,00
Avaré, 20 de Abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  gerenciamento do  Projeto “Viva o Largo São
João”, tal quebra de ordem cronologia  é necessária para manutenção
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 :  97/2013
Valor : R$ 4.310,00
Avaré, 20 de Abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviços prestado com veículos e fornecimen-
to de peças,  tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para
evitar o risco de suspender a manutenção da frota municipal
Fornecedor : T . Da Saito Auto Eletrica ME
Empenhos : 4492, 4493, 4187/2013
Valor : R$ 796,00
Avaré, 20 de Abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de vistoria veicular para emissão de recibo de
compra e venda da ambulância UTI Móvel placa BSV 5697, doado
pela Secretaria de Estado da Saúde e Divisão de Transportes,  tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária em caráter emergencial
para regularizar a documentação.
Fornecedor : V ollet V istorias de V eiculos Lt da
Empenhos : 12058/2012
Valor : R$ 90,00
Avaré, 20 de Abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal
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Repetição da TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/13
PROCESSO Nº. 095/13

Objeto: Contratação de empresa para construção de escola de Edu-
cação Infantil na Rua Paulo Nogueira – Jardim  Paraíso.
Data de Encerramento: 09 de maio de 2013  às 09:30 horas, Dep.
Licitação.
Data de Abertura: 09 de maio 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 urísti-
ca de Avaré, 19 de abril de 2013 – Érica Marin Henrique – Presi-
dente 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 dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  a Empresa MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS L TDA EPP,
objetivando a contratação de gráfica para a impressão de 500 jornais
por mês, a serem elaborados pelo Centro Literário “Anita Ferreira de
Maria”, relativa ao Pregão Presencial nº. 031/13 – Processo nº.
078/13 - Homologado em: 02/04/2013 .

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  a Empresa PRIMAR-NET INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E
INFORMÁTICA LTDA ME, objetivando a aquisição de materiais elé-
tricos para manutenção da Feira da Lua e Praça Duílio Gambini, rela-
tiva ao Pregão Presencial nº. 045/13 – Processo nº. 103/13 - Ho-
mologado em: 15/04/2013 .

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 004/11 – Processo nº. 170/1 1, Contrato (176/1 1), que faz
entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
objetivando a execução da 2ª etapa da construção da EMEB “Profª
Licínia de Oliveira Guazzelli”, com prorrogação até 03 de maio de
2013 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 111/11 – Processo nº. 469/1 1, Contrato (414/1 1),
que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a
empresa PEDRO VILLEN NETO ME , objetivando a aquisição de
marmitex para funcionários do Pronto Socorro Municipal, com prorro-
gação até 11 de outubro de 2013. O valor desta prorrogação de con-
trato é de R$ 23.760,00 (vinte e três mil setecentos e sessenta
reais)  – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 028/13 – Processo nº. 070/13, objetivando a aquisição de roçadeira
e cortador de grama, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei
8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 12/04/13 – Paulo Dias
Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 037/13 – Processo nº. 093/13, objetivando a aquisição de mate-
riais odontológicos para o CEO, conforme preceitua o “caput” do arti-
go 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 1 1/04/13 –
Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

SUPRESSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/13 - PROCESSO 086/13, fica supri-
mido o valor do respectivo contrato ganho pela empresa VIAÇÃO LIRA
LTDA, no valor tot al de R$ 1.872,00 (hum mil oitocentos e seten-
ta e dois reais) , o que corresponde aproximadamente a 0,84% (zero
vírgula oitenta e quatro por cento),  do total do contrato, o que
objetiva a aquisição de vale transporte para o funcionalismo municipal
- Assinatura do Termo de Supressão: 11/04/13.

DELIBERAÇÃO
Pregão Eletrônico n° 01 1/13 – Processo n° 125/13

Considerando a Comunicação Interna encaminhada pelo Departa-
mento de Tecnologia da Informação referente ao Pregão em epígrafe,
a Senhora CRISLAINE APARECIDA SANTOS, Pregoeira Oficial, no
uso de suas atribuições legais, DETERMINA a rerratificação do edital
em epígrafe, nos termos a serem conferidos no site:
www.avare.sp.gov.br e www.bbmnet.com.br.
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei  8.666/93 c/c Lei
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 08 de maio de 2013, às
10 horas,  para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 18 de abril de 2013.

LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA
CIRCULAR N º 13/2013 - DG   Avaré, 17 de Abril de 2.013.-
Exmo. (a) Sr. (a) Vereador (a)

LEMBRETE
Estará presente o Exmo. Sr . Dr. Paulo Dias Novaes Filho, DD.
Prefeito Municipal, para explanar sobre a real situação admi-
nistrativa e financeira da Prefeitura Municipal,  nos termos do
Requerimento nº 539/2013 de 15/04/2013, de autoria da V erª
Rosângela Paulucci P . Pereira, aprovado por unanimidade.
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
22/04/2013 - Segunda Feira – às 18h00min.
  Pela presente levo ao seu conhecimento que, a Exma. Sra. Presi-
dente Vereadora Bruna Maria Costa Silvestre  designou  para a Or-
dem do Dia da Sessão Ordinária de 22 de Abril do corrente ano, que
tem seu inicio marcado para as 18h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI N.º 31/2013 - Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Altera a redação do parágrafo único do artigo 4º da Lei nº
1.405, de 25 de outubro de 1983, que dispõe sobre a criação do Fun-
do Social de Solidariedade e dá outras providências. -
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 31/2013 e dos Pareceres do
Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
2. PROJETO DE LEI N.º 32/2013 - Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Autoriza o Executivo Municipal a doar área de terras para a
empresa CARTAPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALA-
GENS LTDA e dá outras providências.
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 32/2013 e dos Pareceres do
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de Serviços, Obras e
Adm. Pública (c/ emenda)
Obs: Os documentos que instruem o processo encontram-se à dis-
posição na Secretaria
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os pro-
testos de minha elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

ATO DA MESA Nº 44/2013
(Dispõe sobre a constituição de Comissão Processante para

apuração de fatos no sentido de quebra de decoro parlamentar por
parte do Vereador Rodivaldo Ripoli, e adota outras providências.)

A MESA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE AVARÉ, usando de suas atribuições regiment ais e legais,
RESOLVE:-
Considerando a denúncia protocolada pelo cidadão/eleitor Marcos
Danilo Burini, registrada sob nº 3914/2013, requerendo a abertura de
comissão processante para apuração de fatos no sentido de eventual
quebra de decoro parlamentar por parte do Vereador Rodivaldo Ripoli,
tendo em vista suas ofensas aos preceitos e princípios constitucio-
nais da Carta Magna que jurou defender;
Considerando  que submetida ao Plenário a denúncia foi recebida
pelo voto favorável dos Vereadores Denilson Rocha Ziroldo, Francisco
Barreto de Monte Neto, Benedito Braz Ferreira, Rosângela Paulucci
Paixão Pereira, Antonio Leite de Oliveira, Marcelo Mariano de Almeida,
na qualidade de suplente, Edson Flávio Theodoro da Silva, Roberto de
Araujo, Carlos Alberto Estati, Ernesto Ferreira de Albuquerque, Mar-
celo José Ortega e Bruna Maria Costa Silvestre, obedecido, portanto
o quórum necessário para instalação;
Considerando  que após a criação da comissão pelo Plenário, foi
procedido ao sorteio dos vereadores que deveriam integrar a comis-
são, dentre os desimpedidos, sendo escolhidos os vereadores Bene-
dito Braz Ferreira, Francisco Barreto de Monte Neto e Rosângela
Paulucci Paixão Pereira;

RESOLVE:-
Art. 1º  - Fica criada a Comissão Processante n.º 001/2013, nos ter-
mos do artigo 7º, III1 do Decreto Lei 201/67, cujo objetivo será apuração
de fatos no sentido de eventual quebra de decoro parlamentar por parte
do Vereador Rodivaldo Ripoli, tendo em vista suas ofensas aos precei-
tos e princípios constitucionais da Carta Magna que jurou defender.
Art. 2º  - O processo, a que se refere o artigo anterior artigo, deverá
estar concluído dentro de 90 (noventa) dias, contados da data em que
se efetivar a notificação do acusado.
Parágrafo Único  - Transcorrido o prazo sem o julgamento, o proces-
so será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia ainda que sobre os
mesmos fatos, conforme artigo 5º, VII2 do Decreto Lei 201/67 .
Art. 3º - A Comissão conforme deliberação em Plenário, será compos-
ta pelos Vereadores Rosângela Paulucci Paixão Pereira – Presidente,
Francisco Barreto de Monte Neto – Relator e Benedito Braz Ferreira.

Art. 4º  - Ficam designados os funcionários Leroy Amarilha Freitas e
Maria Carolina Fogaça para auxiliarem os trabalhos da comissão de-
sempenhando assessoria jurídica e secretaria.
Art. 5º  - As despesas decorrentes do presente Ato serão suportadas
por dotações do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 6º  - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
aos 15 de abril de 2.013 -

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

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 02/2013
(Dispõe sobre a reorganização da Comissão de Ética Parlamentar e

adota outras providências)

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE, Vereadora Presidente da Câ-
mara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, no uso de suas
atribuições Regimentais e Legais DECLARA :
Considerando  o pedido de renúncia da função de Presidente e mem-
bro da Comissão de Ética Parlamentar protocolado pelo Vereador
Rodivaldo Ripoli;
Considerando  a reunião dos integrantes da referida comissão reali-
zada no dia 12 de abril de 2013, e o resultado da eleição entre os
presentes:
Artigo 1º - Fica assim constituída a Comissão de Ética Parmanentar:
COMISSÃO DE ÉTICA PARLAMENTAR
Presidente Denilson Rocha Ziroldo – PSC
Membro Edson Flávio Theodoro da Silva - PP
Membro Ernesto Ferreira de Albuquerque – PT
Membro Júlio César Theodoro – PSD
Membro Marcelo José Ortega – PV
Membro Roberto de Araújo – DEM
Membro Rosângela Paulucci Paixão Pereira - PMDB
Artigo 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação no local
de costume.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 12 de abril
de 2013.

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente da Câmara

1 Art. 7º A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, quando:
III - Proceder de modo incompatível com a dignidade, da Câmara ou faltar com o
decoro na sua conduta pública.
2 Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações
definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido
pela legislação do Estado respectivo:
VII - O processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído dentro em noventa
dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o
prazo sem o julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia
ainda que sobre os mesmos fatos.

BRUNA MARIA COSTA
SILVESTRE

Presidente da Câmara

 MARCELO JOSÉ ORTEGA
Vice-Presidente

ERNESTO FERREIRA DE
ALBUQUERQUE

1º Secretário

FRANCISCO BARRETO DE
MONTE NETO
2º Secretário

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE, Vereadora Presidente da Câ-
mara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das atri-
buições que lhe são conferidas por lei, vem acolher o objeto da licita-
ção de que trata o Pregão Presencial 02/2013 – Processo 06/2013 –
Registro de Preço 01/2013, que visa o registro de preços para futura
aquisição de material de consumo para utilização na copa da Câmara
de Vereadores da Estância Turística de Avaré, HOMOLOGANDO para
as empresas: FABRÍCIO FERNANDO PORTO FERREIRA EPP, ins-
crito no CNPJ sob o nº 04.298.165/0001-42, com sede na Rua Alagoas,
nº 1475, Centro, Avaré – SP, CEP 18.700-010 (itens nº 01, 04, 20, 21,
22 e 23) no valor global estimado de R$ 1.474,60 (um mil quatrocen-
tos e setenta e quatro reais e sessenta centavos); e LEANDRO
CABRAL  PASSARELI ME, inscrito no CNPJ sob o nº 07.568.830/
0001-69, com sede na Rua Espírito Santo, nº 1576, centro, Avaré –
SP, CEP 18.701-110 (itens nº 15, 16 e 17) no valor global estimado de
R$ 4.449,00 (quatro mil quatrocentos e quarenta e nove reais), todas
com fornecimento até 31 de dezembro de 2013.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 12 de abril de
2013.

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente da Câmara



AVARÉ, 20 DE ABRIL DE 2013 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 612 5

DECRETO LEGISLATIVO N º 283/2013
(Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Avareense ao

Reverendíssimo Sr. Padre TARCÍSIO CÉSAR DE OLIVEIRA PINTO
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 “CIDADÃO AVAREENSE” ao
Reverendíssimo Sr. PADRE TARCÍSIO CÉSAR DE OLIVEIRA  PIN-
TO, pelos relevantes serviços prestados à comunidade avareense.
Parágrafo Único – A entrega da referida honraria dar-se-á em Ses-
são Solene previamente convocada, em comum acordo com o home-
nageado.
Artigo 2º - As despesas decorrentes com o presente Decreto
Legislativo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
01.031.7005.2257.000.3.3.90.39.00
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
aos 16 de abril de 2.013 .-

BRUNA MARIA COSTA
SILVESTRE

Presidente da Câmara

 MARCELO JOSÉ ORTEGA
Vice-Presidente

ERNESTO FERREIRA DE
ALBUQUERQUE

1º Secretário

FRANCISCO BARRETO DE
MONTE NETO
2º Secretário

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

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2013
Autoria:  Ver. Marcelo José Ortega
Aprovado por unanimidade, em Sessão Ordinária de 15/04/2013 .-

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS nº 01/2013

PROCESSO: 06/2013
MODALIDADE: Pregão Presencial 02/2013 - Registro de Preço nº
01/2013
OBJETO: Registro de Preço para futura aquisição de material de con-
sumo para utilização na copa da Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré.
EMPRESAS VENCEDORAS:
FABRÍCIO FERNANDO PORTO FERREIRA EPP, inscrito no CNPJ
sob o nº 04.298.165/0001-42, com sede na Rua Alagoas, nº 1475,
Centro, Avaré - SP, CEP 18.700-010 (itens nº 01, 04, 20, 21, 22 e 23)
no valor global estimado de R$ 1.474,60 (um mil quatrocentos e se-
tenta e quatro reais e sessenta centavos); e
LEANDRO CABRAL  PASSARELI ME, inscrito no CNPJ sob o nº
07.568.830/0001-69, com sede na Rua Espírito Santo, nº 1576, centro,
Avaré - SP, CEP 18.701-110 (itens nº 15, 16 e 17) no valor global esti-
mado de R$ 4.449,00 (quatro mil quatrocentos e quarenta e nove reais)
VALIDADE DA  ATA : até 31 de dezembro de 2013.
DATA DA ASSINATURA: 15/04/2013

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente da Câmara

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE, Vereadora Presidente da Câ-
mara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das atri-
buições que lhe são conferidas por lei, vem acolher o objeto da licita-
ção de que trata o Pregão Presencial 03/2013 – Processo 07/2013 –
Registro de Preço 02/2013, que tem por objeto o registro de preços
para futura aquisição de material de limpeza e higiene para a Câmara
de Vereadores da Estância Turística de Avaré, HOMOLOGANDO para
as empresas: KID LIXO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALA-
GENS PLÁSTICAS L TDA EPP, cadastrada no CNPJ sob nº
64.548.290/0001-95, com sede no Sitio Bomba, s/nº, Vila Ribeiro,
Jaú-SP, os itens 3, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 30
e 31 no valor global estimado de até R$ 8.504,50 (oito mil quinhentos
e quatro reais e cinqüenta centavos); INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA ME, cadastrada no
CNPJ sob nº 05.971.158/0001-22, com sede na Rua Mato Grosso, nº
921, Distrito Industrial de Macatuba – SP, os itens 1, 5, 20 e 27 no
valor global estimado de até R$ 1.973,20 (um mil novecentos e seten-
ta e três reais e vinte centavos) e FABRÍCIO FERNANDO PORTO
FERREIRA EPP, cadastrada no CNPJ sob nº 04.298.165/0001-42,
com sede na Rua Alagoas, nº 1475, Centro, Avaré – SP, os itens 4, 6,
7, 8, 10, 12, 15, 21, 29 e 32 no valor global estimado de até R$
3.376,50 (três mil trezentos e setenta e seis reais e cinqüenta centa-
vos) com fornecimento até 31 de dezembro de 2013.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 12 de abril
de 2013.

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente da Câmara

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS nº 02/2013

PROCESSO: 07/2013
MODALIDADE: Pregão Presencial 03/2013 - Registro de Preço nº 02/2013
OBJETO: Registro de Preço para futura aquisição de material de limpeza
e higiene para a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
EMPRESAS VENCEDORAS:
KID LIXO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTI-
CAS LTDA EPP, cadastrada no CNPJ sob nº 64.548.290/0001-95,
com sede no Sitio Bomba, s/nº, Vila Ribeiro, Jaú-SP, os itens 3, 9,
11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 30 e 31 no valor global
estimado de até R$ 8.504,50 (oito mil quinhentos e quatro reais e
cinqüenta centavos);
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA
LTDA ME, cadastrada no CNPJ sob nº 05.971.158/0001-22, com sede
na Rua Mato Grosso, nº 921, Distrito Industrial de Macatuba - SP, os
itens 1, 5, 20 e 27 no valor global estimado de até R$ 1.973,20 (um
mil novecentos e setenta e três reais e vinte centavos) e
FABRÍCIO FERNANDO PORTO FERREIRA EPP, cadastrada no CNPJ
sob nº 04.298.165/0001-42, com sede na Rua Alagoas, nº 1475, Cen-
tro, Avaré - SP, os itens 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 21, 29 e 32 no valor
global estimado de até R$ 3.376,50 (três mil trezentos e setenta e
seis reais e cinqüenta centavos)
VALIDADE DA  ATA: até 31 de dezembro de 2013.
DATA DA ASSINATURA: 15/04/2013

continua na página 7



AVARÉ, 20 DE ABRIL DE 2013SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 6126

MICROCRÉDITO

Em cerimônia realiza-
da no Palácio dos Bandei-
rantes, o Banco do Povo
Paulista (um programa de
microcrédito gerenciado
pela Secretaria Estadual do
Emprego e Relações do
Trabalho) premiou as 22
unidades que apresenta-
ram melhor desempenho
em 2012 no Estado de São
Paulo. A Estância Turísti-
ca de e Avaré conquistou
a homenagem por ter ob-
tido o segundo lugar na
categoria dos municípios
com população de 100 a
300 mil habitantes.

Acompanhada de diri-
gentes municipais, a agente
da unidade local do Ban-
co do Povo, Bruna Pera
dos Santos, recebeu o prê-
mio conquistado em ceri-
mônia presidida pelo dire-
tor executivo do Banco do
Povo Paulista, Antonio

Avaré obteve o segundo lugar do
Prêmio Anual do Banco do Povo

Mendonça e pelo secretá-
rio estadual do Emprego e
Relações do Trabalho,
Carlos Ortiz.

A unidade de Avaré ob-
teve a distinção devido ao
seu bom desempenho du-
rante o ano de 2012. No
Banco do Povo de Avaré
foram efetuados 264 aten-
dimentos, os quais geraram
um volume total de emprés-
timos de quase R$ 1,5 mi-
lhão, beneficiando empreen-
dedores informais e formais.

Segundo Antonio Men-
donça, a expectativa para
2013 é conceder mais de R$
250 milhões em empréstimos,
para superar em 30% o mon-
tante concedido em 2012.

Na ocasião, o secretário
Carlos Ortiz explicou que o
programa de crédito funcio-
na em parceria com as pre-
feituras para fomentar o mi-
croempreendedorismo.

“Para aquelas pessoas que
realmente queiram se tornar

microempreendedor poder
pegar dinheiro no Banco do

Povo Paulista com juros
bem baixos, ou seja, juro de

0,5% ao mês sem nenhuma
taxa”, ressaltou.

OBRAS

A parceria entre a
Prefeitura de Avaré e o
Governo de São Paulo
em prol da melhorias
para o Jardim Paraíso
começará a dar resulta-
dos em breve. Nesta se-
mana, o Palácio dos
Bandeirantes informou
que, dentro de 90 dias,
serão liberados R$ 240

Destinada verba para pavimentação
do Jardim Paraíso
Emenda de R$ 240 mil é de autoria  do deputado Salim Curiati

mil para serem empregados
na pavimentação de ruas do
bairro, conforme emenda
formulada pelo deputado
Antonio Salim Curiati.

Uma das vias a serem
beneficiadas pela pavi-
mentação será a Rua Fé-
lix Costa de Oliveira, ten-
do em vista as suas precá-
rias condições..

Uma das últimas etapas
para concretizar a destina-
ção da verba aconteceu na
última semana, quando fo-
ram enviados, à Secretaria
de Economia e Planeja-
mento, vários documentos
solicitados para viabiliza-
ção do processo, como o
Memorial Descritivo assi-
nado pelo responsável téc-

nico do convênio, proje-
to básico e declaração de
regime de execução da
obra. Será elaborado, a
partir de agora, o proces-
so do Convênio com o
Estado e enviado para o
Governo analisar e, após
sua aprovação, o dinhei-
ro será depositado nas
contas da Prefeitura.

LIGAÇÃO GRATUÍTA



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE, Vereadora Presidente da Câ-
mara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das atri-
buições que lhe são conferidas por lei, vem acolher o objeto da licita-
ção de que trata o Pregão Presencial 04/2013 – Processo 08/2013 –
Registro de Preço 03/2013, que tem por objeto o registro de preços
para futura aquisição de material de escritório para a Câmara de Vere-
adores da Estância Turística de Avaré, HOMOLOGANDO  para as
empresas: MARCEL WENDELL MORAES GONÇALVES ME, cadas-
trada no CNPJ sob nº 02.285.949/0001-00, com sede no Largo São
Benedito, nº 37, Centro, Avaré – SP – CEP 18.700-200 (itens nº 1, 3,
4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33 e 35) no
valor global estimado de até R$ 2.625,55 (dois mil seiscentos e vinte
e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) e EDITORA CARLÓPOLIS
LTDA ME, cadastrada no CNPJ sob nº 04.412.760/0001-67, com sede
na Rua Acacia Mimosa, nº 174, Vista Alegre, Carlópolis – PR- CEP
86.420-000 (itens nº 2, 6, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 32, 36
e 37) no valor global estimado de até R$ 9.820,40 (nove mil oitocentos
e vinte reais e quarenta centavos) com fornecimento até 31 de de-
zembro de 2013.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 18 de abril
de 2013.

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente da Câmara

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº 03/2013

PROCESSO: 08/2013
MODALIDADE: Pregão Presencial 04/2013 - Registro de Preço nº
03/2013
OBJETO: Registro de Preço para futura aquisição de material de es-
critório para a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
EMPRESAS VENCEDORAS:
MARCEL WENDELL MORAES GONÇALVES ME, cadastrada no
CNPJ sob nº 02.285.949/0001-00, com sede no Largo São Benedito,
nº 37, Centro, Avaré - SP - CEP 18.700-200 (itens nº 1, 3, 4, 5, 7, 8,
11, 12, 13, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33 e 35) no valor
global estimado de até R$ 2.625,55 (dois mil seiscentos e vinte e
cinco reais e cinquenta e cinco centavos) e
 EDITORA CARLÓPOLIS L TDA ME, cadastrada no CNPJ sob nº
04.412.760/0001-67, com sede na Rua Acacia Mimosa, nº 174, Vista
Alegre, Carlópolis - PR- CEP 86.420-000 (itens nº 2, 6, 9, 10, 14, 15,
18, 19, 20, 21, 27, 28, 32, 36 e 37) no valor global estimado de até R$
9.820,40 (nove mil oitocentos e vinte reais e quarenta centavos)
VALIDADE DA  ATA: até 31 de dezembro de 2013.
DATA DA ASSINATURA: 19/04/2013

Novo número do Disk Saúde.

3711.1433
(De segunda à sexta-feira

das 08:00 às 17:00 hs

REQUERIMENTOS E INDICAÇÕES APRESENTADOS
NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 15 DE ABRIL DE 2013

Maioria dos V ereadores – V oto de profundo pesar pelo falecimento:
VALERIE HUTYRA DE BRAGA
BRAZ URBANO COSTA DE OLIVEIRA
PEDRINA FRANCISCA DE OLIVEIRA
ANITA BASTOS FOGAÇA
ADOLPHO CROSCOFFE
IZIDIO MURBACH
JOÃO SEVILHA NETTO
IVAN LOPES DE MEDEIROS
LUZIA VILELA DE CAMARGO
JEFERSON BRAVO
 LUIZ CARLOS JACINTO

REQUERIMENTOS
Bruna Maria Costa Silvestre-Presidente

-Para que através do Setor de Licitações encaminhe para esta Edilidade
no prazo regimental as seguintes informações referentes ao fornecedor
Santec Fabricação e Comércio de Limpeza Ltda EPP, tendo em vista
que de acordo com análise dos contratos entabulados encaminhados
através do ofício nº 153/2013, não foi possível  localizar os preços uni-
tários praticados.-Para que através do setor competente, encaminhe a
esta Casa de Leis no prazo regimental, cópias da Carteira Nacional de
Habilitação, Curso de Transporte de Coletivo e Transporte de Escola-
res dos Motoristas e Condutores de Coletivos que estão lotados na
Secretária Municipal da Educação – Transporte Escolar.
-Para que através do setor competente informe a esta Casa de Leis,
qual será a medida adotada para solucionar os constantes vazamen-
tos de esgoto na Creche “Professora Mauricia Vilas Boas Delazari
Alves” localizada no Conjunto Habitacional do Camargo.
-Para que através da Secretaria Municipal da Educação informe a esta
Casa de Leis, a respeito de vagas nas Creches Municipais, a saber:
Quantas creches atendem hoje em nosso município?
Qual o numero de matriculados em cada creche?
Existem vagas disponíveis? Se positivo, quantas vagas são e quais as
creche que as disponibilizam, se negativo qual a resposta a administra-
ção dará aos munícipes que aguardam na fila de espera de uma vaga.
Existem projetos para construção de novas creches ou ampliação das
existentes?
-Para que através do setor competente, informe a esta Casa de Leis
quando será realizado o desassoreamento do córrego Água
Branca,localizado na Praça Mario Lopes Peres, bem como a capinação
de toda sua extensão, solicitação ainda não atendida, feita através da
Indicação nº 001/2013 de 04 de Fevereiro de 2013, de minha autoria.

Marcelo José Ortega-Vice-presidente
-Para que seja oficiado ao Secretário Municipal do Meio Ambiente,
José Ricardo Cardoso Barreto que informe a essa Casa Legislativa,
sobre a situação da arborização em Avaré.
-Para que seja oficiado à Secretária Municipal da Assistência e De-
senvolvimento Social, Deira Alice Visentin Villen, que informe à essa
Casa Legislativa, se existe ações voltadas para atendimento social
aos moradores de rua, inclusive em horário não comercial.

Ernesto Ferreira de Albuquerque-1º Secretário
-Para que seja oficiado requerimento de PARABENIZAÇÃO, À SE-
CRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICI-
ÊNCIA, na pessoa da Secretária Municipal Senhora SANDRA RIBEI-
RO ROSA ANTONIO, e também da expositora Senhora MARIA VILMA
ROBERTO, SECRETÁRIA DOS DIREITOS HUMANOS DA PRESI-
DÊNCIA DA REPÚBLICA, pela brilhante “REUNIÃO TÉCNICA” e apre-
sentação do PLANO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA “VIVER SEM LIMITE”, realizados com muita proprieda-
de e amplo conhecimento técnico e consciência social, no dia 10 de
Abril último, no recinto da “EMAPA” em nossa cidade.
-Para que o Prefeito Municipal, estude a possibilidade de através do
setor competente, o Conselho Municipal de Trânsito, colocar em pau-
ta em sua próxima reunião, a sugestão, do Senhor David Marcelo
Tonon Monteiro, referente aos problemas de tráfego na Avenida
Espanha, e da rotatória com a Avenida Celso Ferreira da Silva.
-Para que seja oficiado o governador de são Paulo GERALDO ALCKMIN e a
Secretaria Estadual da Saúde, para reavaliar a questão da participação do Gover-
no do Estado de São Paulo, no financiamento do SAMU, pois a ausência desta
participação, tem onerado bastante os municípios paulistas participantes desta
assistência e resgate.  Tal reivindicação também é corroborada pelo “COSENS”
(Conselho dos Secretários Municipais de Saúde), na pessoa de seu Presidente
Senhor Arthur Chioro. Requeiro ainda que este requerimento seja enviado a todas
as Câmaras Municipais de Vereadores de nossa região, atendidas pelo SAMU.
-Para que o Prefeito Municipal, através do setor competente, o Conselho
Municipal de Trânsito, verifique a possibilidade de disciplinar o trânsito na Rua
Pará, altura da entrada e saída da Escola de Educação Infantil, DIMENSÃO;
pois a velocidade de tráfego dos veículos nesta parte da rua tem posto em
riscos crianças e acompanhantes nos horários de entrada e saída da mesma.
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-Para que possa oficiar à Coordenadora da Vigilância Epidemiológica
de Avaré, Doutora Marta Brandi Carneiro Gonçalves, convite para que
compareça a esta Egrégia Casa de Leis, para informar quais atitudes
e programas estão sendo realizados, para o efetivo combate a den-
gue em nosso município, uma vez que em municípios vizinhos, esta
havendo um aumento considerável de pacientes contaminados pela
picada deste mosquito.

Francisco Barreto de Monte Neto-2º secretário
-Para que seja oficiado a Empresa Rápido Luxo Campinas, concessio-
nária do transporte urbano de nosso município, no sentido de instalação
de ponto de ônibus próximo à escola “Dondoca”, na Av. santos Dumont.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal através da Secretaria
Especial dos Direitos das Pessoas com Deficiência , convidar a se-
cretária Sandra Ribeiro Rosa Antonio, para que a mesma venha à
esta casa, para explanar sobre  o projeto “Viver Sem Limites”.

Antonio Leite de Oliveira
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal através da secretária
competente, que nos informe quais os critérios estão sendo utiliza-
dos para avaliação de pessoas que procuram o serviço único de saú-
de (SUS), para fazer vasectomia e laqueadura. Uma vez que temos
em vigor a Lei Federal nº 9.263 de 12/01/96, que garante esse direito
aos cidadãos.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, que através da secreta-
ria competente, notifique a Sra. Elizabeth Cavini proprietária da Fa-
zenda Bela Vista, que providencie corte e retirada dos pinheirais de
sua propriedade, pois os mesmos têm causados grandes transtornos
aos moradores em dias de chuvas. Pedimos ainda, que veja a possi-
bilidade de retirada do muro que fica na esquina da Rua Nestor
Rodrigues, pois o mesmo tira a visibilidade dos motoristas e tem
aumentado o risco de acidentes.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal da Estância Turística de
Avaré, através da secretaria competente, estude a possibilidade de
instalar redutor de velocidade em todas as ruas do bairro Vila Esperan-
ça, levando em consideração o grande numero de crianças do bairro.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal através da secretaria com-
petente, esclareça se está delimitada na Vila Esperança alguma área
verde. Se positivo, requeiro que nessa área aconteça uma urbaniza-
ção, para melhor aproveitamento dos moradores daquela comunidade.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal através da secretaria com-
petente, nos informe se existe um calendário esportivo para eventos nos
bairros. Caso não exista, requeiro que seja feito um estudo para elabora-
ção do mesmo. Uma vez que, nossa cidade hoje necessita deste incen-
tivo esportivo visando uma ação social para nossa população.

Carlos Alberto Estati
-Para que através de departamento competente, informe a esta Casa
de Leis os valores arrecadados a título de Tarifa de Estacionamento,
bem como os valores arrecadados provenientes das multas aplicadas
(falta do ticket) e quais os valores repassados à Prefeitura Municipal
da Estância Turística de Avaré durante o primeiro trimestre deste ano.
-Para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações:
01 – Há estudos ou projetos por parte da Atual Administração para
implantação de um    novo cemitério municipal?
02 – Se positiva a resposta, informar como estão os referidos estu-
dos/projetos.
03 – Qual o déficit existente de sepulturas?
-Para que seja expedido Ato Normativo de forma a permitir a continui-
dade das obras, (em forma de mutirão) por terceiros que daquele local
se utilizam, devendo a municipalidade fornecer apenas o material.

Benedito Braz Ferreira
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal através do setor competen-
te, informe a esta Casa de Leis, a quantidade de obras que encontram-
se embargadas no município e quais os motivos de tais embargos.

Denilson Rocha Ziroldo
-Para que através da Secretaria de Cultura  ou Turismo, estude a pos-
sibilidade de implantar Festivais em todo o início de Estação, exemplo:
Festival de Verão, Festival de Inverno, etc, visando divulgar a Estância
Turística de Avaré, como é realizado em outras Estâncias Turísticas.
-Para que estude a possibilidade de incluir a  Estância Turística de Avaré
no Programa  Roda  São  Paulo, requeiro ainda que seja encaminhado a
esta Edilidade o regulamento do projeto de forma a tomar ciência e auxi-
liar a Secretaria Municipal de Turismo a fomentar o turismo local.
-Para que a Polícia Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar e Conselho
Municipal da Criança e Adolescente, nos informe como está sendo feita
a fiscalização de vendas  de bebidas alcoólicas à menores de 18 anos,
em postos de combustíveis e conveniências durante o dia, à noite e
madrugada, e o consumo dos mesmos em logradouros públicos.
-Para que sejam oficiados VOTOS DE PARABENIZAÇÕES aos fun-
cionários do CSI (Posto de Saúde da Rua Acre), pelo brilhante atendi-
mento que vem dispensando com os munícipes de que lá se utilizam,
tendo empatia com os mesmos.

-Para que através da Secretaria responsável, autorize o compareci-
mento do assessor jurídico, bem como o presidente da comissão per-
manente de licitação para explanar sobre o funcionamento do setor.
-Para que intercedam junto ao Governo de Estado estudando a possi-
bilidade de credenciamento de mais 10 leitos na Santa Casa de Mi-
sericórdia de Avaré e que seja equiparado o valor remunerada em
relação as outras UTIs da região, visto que existe o espaço físico,
mas não possui recursos para a instalação de  acomodações e equi-
pamentos necessários.

Edson Flávio Theodoro da Silva
-Para que seja oficiado às bibliotecárias municipais Eliana Maria
Almeida Barja, Josana Souza Carlos e Selma Pires Silva, congratu-
lando-se com as titulares da Biblioteca Municipal “Professor Francis-
co Rodrigues dos Santos” pela excelência da programação da 2ª
Semana Avareense do Livro, que acontecerá entre os dias 22 e 27 do
mês em curso.
-Para que seja oficiado ao Exmo.  Sr. Dr. Antônio Salim Curiati, ex-
pressando-lhe os cumprimentos desta Casa Legislativa, pela iniciati-
va de ter formulado projetos de lei dando a denominação de Israel
Dias Novaes e Hélio Cruz Pimentel a dois viadutos estaduais.

Júlio César Theodoro
-Para que seja oficiado a ABIA – Associação Brasileira de Indústrias
de Alimentos, representada pelo seu presidente Sr. EDMUNDO KLOTZ
e o Sr. CESAR BORGES DE SOUSA (CARAMURU ALIMENTOS),
nosso contentamento, pela viabilização e estudos de implantação de
empresas alimentícias em nosso município, explicitando nosso apoio
quanto aos incentivos fiscais, quanto a criação de leis de industriali-
zação.    -Para que o Prefeito, a Secretaria da Habitação, a Secretária
da Fazenda, e o Departamento de ISS, verifique a possível irregulari-
dade na cobrança de taxas, como certidão do uso de solo e a exigên-
cia na autenticação da ficha da inscrição municipal, onerando o Micro
Empreendedor Individual, de forma contraria com a Lei.

Roberto Araújo
-Para que seja oficiado o Executivo Municipal, o Escritório Regional
da SABESP em Avaré e os representantes do Plano Diretor de Avaré,
a fim de que em conjunto com esta Casa de Leis sejam promovidas
audiências públicas para debate popular visando as melhorias que se
fazem necessárias para que a população possa ter um serviço de
saneamento básico mais eficiente.
-Para que seja oficiado o Prefeito Municipal, através do Departamento
de Licitações do município encaminhe a esta Casa de Leis cópia
integral do procedimento licitatório para contratação da empresa LEME
DA SILVA & CIA PREST. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
-Para que sejam oficiados VOTOS DE PARABENIZAÇÃO ao jovem
avareense Guilherme Novaes Gebara, 14 anos, aluno do 9º ano do
Colégio Universitário de Avaré (Fundamental II) venceu o Concurso de
Cartas dos Correios que teve o tema “Escreva uma carta a alguém
para lhe explicar porque a água é um recurso precioso”, este realiza-
do de 1º de fevereiro a 15 de março e participaram estudantes com
até 15 anos de idade da rede pública e privada. O jovem Guilherme
Novaes Gebara foi o 1º colocado do Estado e disputará a Nacional.
-Para que esclareça, se existe algum estudo em andamento para a
criação do Fundo Municipal sobre Drogas – FUMS. Se negativo, su-
gerimos que seja estudada a possibilidade de criação desse órgão,
através de lei específica.
-Para que esclareça, através do Coordenador do Conselho Municipal
de Defesa Civil se o município possui o Cartão de Pagamento de
Defesa Civil (CPDC). Se negativo, sugerimos que se providenciem a
regularização desse importante instrumento.
-Para que estude a possibilidade da contratação de uma empresa
especializada, ou de técnico da prefeitura com capacitação, para
caracterizar se o material existente no terreno da indústria AUCO, é
amianto ou outro tipo de substância.
-Para comparecer em data a ser previamente agendada, o Prefeito
Municipal dentro do Pequeno Expediente, para explanar a real situa-
ção administrativa e financeira da Prefeitura Municipal e dar ciência a
esta Casa das providências já implementadas e das que pretende
doravante implementar.
-Para que seja oficiado Fundo Social de Solidariedade, para que veri-
fique a possibilidade de fornecimento para funcionários da
municipalidade, afastados por motivos de doenças graves, possam
receber auxílio de cestas básicas enquanto permanecer o afastamento.

INDICAÇÕES
Bruna Maria Costa Silvestre-Presidente

-Para que, através do setor competente, notifique o proprietário do
terreno situado a Travessa Felipe dos Santos esquina com Avenida
João Victor de Maria, Vila Martins II,  para que providencie limpeza e
capinação do mesmo, bem como a desobstrução da calçada (pas-
seio público), retirando entulhos e capinando o mato da mesma.

-Para que, através do setor competente, providencie a iluminação da
Praça Felipe Parra Melechon, Bairro Jardim Tropical.

Marcelo José Ortega-vice-presidente
-Para que através do setor competente, providencie melhorias no ter-
minal urbano, visto que quando chove os usuários ficam expostos à
água, pois as laterais do terminal não impedem a entrada de agua.
-Para que através do setor competente, solicite a correção do desní-
vel e reparos estruturais na estrada Vera Cruz que vai para a Institui-
ção Padre Emilio Immoos.
-Para que, através do setor competente, providencie reparos estrutu-
rais na escola EMEB “Professora Norma Lilia Pereira”.
-Para que o Prefeito Municipal, através do setor competente, providen-
cie e retirada de caramujos africanos e demais animais peçonhentos
(nocivos a saúde), que se localizam na Rua Goiás, nº 616, por oferece-
rem riscos à saúde dos moradores daquela localidade.
-Para que o Prefeito Municipal, através do setor competente, providencie a
capinação das calçadas da Rua José Vicentine, nº 650, pois o mato esta
invadindo as vias de trânsito e atrapalhando a passagem de pedestres.

Francisco Barreto de Monte Neto-2º Secretário
-Para que o Prefeito Municipal, através da secretaria competente,
providencie a limpeza do terreno existente na Rua José Vicentini,
próximo à CPFL, no Bairro Alto.
-Para que o Prefeito Municipal, através da secretaria competente,
seja informado sobre a possibilidade efetue melhoria na sinalização
da Av. Madre Paulina, e rotatória do trevo que dá acesso à Rodovia
SP-255, Donguinha Mercadante e entrada da cidade, uma vez que
não há sinalização e o trânsito confuso favorece o evento de aciden-
tes, tanto para veículos como para pedestres.
-Para que o Prefeito Municipal, da secretaria competente, providencie
a operação tapa-buracos, no leito carroçável, da Rua João Alves Ri-
beiro, próximo ao nº 35, no bairro Camargo Novo.
 -para que o Prefeito Municipal, através da secretaria competente, provi-
dencie a operação tapa-buracos, no leito carroçável, da Rua Alemanha
próximo ao nº 171, esquina com a Rua Inglaterra, no Jardim Europa.
-Para que Prefeito Municipal, através da secretaria competente, seja
feito um estudo sobre a possibilidade de implantar em Avaré o Projeto
“FAIXA VIVA”, a exemplo da cidade de Santos.
 -Para que o Prefeito Municipal, através da secretaria competente,
seja providenciada a capinação na Rua Bruxelas, bem como a opera-
ção tapa-buracos, ao lado do Instituto Federal, sendo que a mesma
está intransitável.
-Para que o Prefeito Municipal, através da secretaria competente,
seja feita revisão nas instalações do prédio da rodoviária, parte nova,
tais como rachaduras, falta de ralo para escoamento de água, insta-
lação do bebedouro sem  acesso à energia, bem como sugiro ao
prefeito o aproveitamento de sala comercial ociosa para instalação da
farmácia popular.

Antonio Leite de Oliveira
-Para que através do setor competente, estude a possibilidade de im-
plantar na comunidade da Biquinha, área de lazer especialmente desti-
nada aos jovens carentes do local, como por exemplo: pista de skate,
campo futebol de areia ou grama sintética e/ou quadra poliesportiva.

Benedito Braz Ferreira
-Para que, através do setor competente, verifique a possibilidade de
realizar obras necessárias para cimentar a calçada da Avenida Margi-
nal, que liga a Rua Jango Pires ao bairro das Paineiras.
-Para que, através do setor competente, verifique a possibilidade de limpar
e prestar a manutenção de madeiras que encontram-se podres em mata-
burros nas estradas rurais da região do bairro Jacutinga e Pedra Preta.
-Para que, através do setor competente, providencie a reforma do
telhado do necrotério da necrópole municipal, que encontra-se em
péssimo estado, obrigando a suspensão dos trabalhos naquele local
em dias de chuva.
-Para que, através do setor competente, verifique a possibilidade de
realizar operação de roçada em terreno localizado à Rua José Bruno,
nº. 240, no bairro do Camargo.
-Para que, através do setor competente, verifique a possibilidade de
instalar placas de sinalização identificando o trânsito de máquinas
agrícolas na Av. Padre Léo Kruch (estrada Avaré/Itatinga).

Carlos Alberto Estati
-Para que através de Secretaria Competente, mande restaurar o as-
falto da Rua Coronel João Cruz – (Bairro do Braz), entre as ruas
Pernambuco e Pará.
-Para que através de Secretaria Competente, mande reformar as Aca-
demias ao Ar Livre dispostas em nossa cidade que se encontram em
condições lastimáveis.
-Para que através da Secretária do Direito das Pessoas com Deficiência,
Sra. Sandra Ribeiro Rosa Antonio multiplique esforços no sentido de
estar atendendo as necessidades materiais do garotinho Sergio Otávio
da Silva de 05 anos de idade, portador de necessidades especiais.
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Denilson Rocha Ziroldo
-Para que, através do setor competente, tome providências necessárias
para a reforma do ponto de ônibus localizado na Avenida Prefeito Misael
Eufrásio Leal, em frente a Câmara Municipal de Avaré,  pois precisa de
limpeza nos bancos (ou de reposição no caso de estarem quebrados),
capinação e limpeza do terreno ao redor, troca da cobertura.
-Para que, através do setor competente, providencie a operação “tapa
buracos” na Rua Armando Assato, em frente ao portão lateral da Es-
cola Técnica Professor Fausto Mazzola.

Edson Flávio Theodoro da Silva
-Para que através do setor competente seja colocado lombadas na
Rua Saul Bertolacine, no trecho que liga os bairros Santa Elizabeth,
Tropical e Paraiso.
-Para que através do setor competente providencie com urgência ca-
pina e limpeza em toda a extensão ao leito do lago Berta Bannwart
localizado no bairro Brabância.
-Para que através do setor competente providencie reparos imediatos
no trecho da Rua Oswaldo Brito Benedetti.

Júlio César Theodoro
-Para que o setor competente estude a possibilidade da recuperação
da Praça na Vila Operária, hoje chamado de Buracão.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
-Para que incentive, através do Fundo Social de Solidariedade que
sejam ministradas aulas para a fabricação de sabão e biodegradáveis
utilizando óleo usado.
-Para que através do setor competente, providencie o conserto dos
ladrilhos portugueses, existentes no Largo Sonho do Major, localiza-
do no Bairro Alto, ao lado a Igreja da Boa Morte.
-Para que preste justa homenagem ao finado PEDRO ALVES DA SIL-
VA, eminente construtor falecido aos 21/09/2003, patriarca de distin-
ta família aqui radicada, atribuindo o seu nome a bem público.

Secret aria Municip al de Assistência e
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal do Idoso - CMI
Lei Federal nº 8.842/2004                       Lei Municipal 33/97

Decreto – 3.501/13

Convocação
A Presidente do Conselho Municipal do Idoso Sra. Lúcia de Souza
Pinto vem por meio deste convocar Conselheiros Titulares e, ou
Suplentes do CMI,  para reunião Ordinária Mensal que será reali-
zada no dia 25/04/13  às 09:00 horas  na sala dos Conselhos Muni-
cipais junto à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social, situada na Rua Rio Grande do Sul, 1750 (fundos).
Pautas:
· Acolhida e Agradecimentos;
· Leitura de Ata;
· Leitura de documentos e encaminhamentos;
· Discussão sobre a visita do Projeto Quero Vida;
· Discussão e análise sobre a regulamentação do artigo 35 do
Estatuto do Idoso;
· Outros assuntos: visitas e atividades realizadas;
· Encerramento

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

secmunicipais@hotmail.com

Secret aria Municip al de Assistência e
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal da Pessoal Portadora de
Deficiência – CMPPD

Lei Estadual nº 7853/1989 - Lei Municipal – nº 68/2001 - 140/2001
Decreto- 3.491/2013

Convocação
O Presidente do Conselho Municipal de Pessoas Portadoras de Defi-
ciência (CMPPD), Sr. José Ricardo Cegarra,   convoca os/as Con-
selheiros e seus Suplentes , para Reunião Extraordinária   que será
realizada no dia 25/04/13  às 15:00 horas,  na sala dos Conselhos
Municipais junto à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social  situada na rua Rio Grande do Sul, 1750 – fundos.
Pauta:
· Alterações na Lei de Criação do Conselho;
· Alterações no Regimento Interno.

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

e-mail:secmunicipais@hotmail.com

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

 ESTADO DE SÃO PAULO

Resolução COMDEMA n.º 002/2013
Dispõe sobre paineira rosa localizada no interior

da escola Maneco Dionísio.
O COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente,
usando as atribuições que lhe são conferidas através da Lei n.º 1434/
1984, em atendimento ao Regimento Interno e ao aprovado na reu-
nião ordinária de 11/03/2013, ao que ser refere o processo COMDEMA
n.º 008/2013,
CONSIDERANDO tratar-se de árvore paineira-rosa, espécie nativa de
grande porte, com idade avançada, superior à 50 anos, localizada no
interior do terreno da escola Maneco Dionísio;
CONSIDERANDO que o Poder Público tem o dever de zelar pela vida
e pela integridade física dos alunos e funcionários da escola;
CONSIDERANDO que a quadra, a casa do zelador e a cozinha, por
necessidade, foram construídas muito próximas da Paineira;
CONSIDERANDO que a madeira da Paineira é pouco resistente e de
baixa durabilidade;
CONSIDERANDO o risco de queda de galhos grandes e pesados
durante as chuvas e temporais;
CONSIDERANDO que a área do entorno do prédio tombado deve ser
considerada como área de amortecimento de impactos ambientais,
ou seja, área que deve ser especialmente protegida;
CONSIDERANDO que o prédio da escola é tombado pelo Conselho
de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Avaré
(CONDEPHAC);
CONSIDERANDO o teor dos ofícios da EMEB “Maneco Dionísio” nºs
127/12, de 24 de outubro de 2012 e 02/13, de 24 de janeiro de 2013,
bem como o teor da Anuência Para Poda nº 44/12, de 02 de maio de
2012, emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
CONSIDERANDO que o brasão da escola, criado pelo professor, jorna-
lista e historiador José Franzolin traz consigo símbolos referentes à
árvore em questão, fazendo parte da história da escola e do município;
Resolve:
Art. 1º.   Deferir a realização imediata e em caráter EMERGENCIAL e
PREVENTIVO, de poda de limpeza, leve, reduzindo a projeção da
copa, com cortes em bisel (45 graus, aproximadamente), usando fer-
ramentas adequadas, eliminando-se os galhos e ramos mortos, res-
secados e mal formados.
Parágrafo primeiro:   A poda deverá eliminar ramos e galhos velhos
e os que estão sobre à casa do zelador e sobre a quadra, bem como
aqueles que aparentam risco de queda.
Parágrafo segundo:  No ato da poda garantir a permanência de par-
te da copa para que a planta possa florescer e dar frutos (painas).
Parágrafo terceiro.:   Utilizar produto cicatrizante nos locais dos
cortes, evitando o acúmulo de água e o ataque de fungos e outros
microorganismos.
Art. 2º.  Indicar a realização de limpeza com a retirada do excesso de
liquens, musgos, trepadeiras, erva-de-passarinho e epífitas da super-
fície dos troncos principais utilizando-se de escova-de-aço própria ou
outro equipamento adequado.
Art. 3º.  Determinar a coleta de frutos e sequencialmente a retirada
das sementes para reprodução de mudas em viveiro e posterior plan-
tio de no mínimo um exemplar na praça no entorno do Colégio.
Art. 4º.  Sugerir que a escola juntamente com a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente realize atividade de conscientização ambiental com
o plantio das mudas da referia árvore.
Art. 5º.   Analisar mediante nova solicitação e após o plantio das mu-
das que trata os artigos anteriores a possibilidade de erradicação da
referida árvore.
Art. 6º.   A ações contidas nesta resolução são de responsabilidade da
Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Art. 7º.   Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Avaré, 10 de abril de 2013.

Paul Anton Josef Bannwart
Presidente COMDEMA

CONDEPHAC – Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Artístico e Cultural de Avaré.
Lei Municipal nº 1.429, de 09 de novembro de 2010.

CONVOCAÇÃO
PARA REUNIÃO ORDINÁRIA

Ficam por meio deste, convocados os Conselheiros do CONDEPHAC
para REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL, no dia 30 de abril 2013, às 17h,
no Museu Anita Ferreira De Maria, na Praça Rui Barbosa nº 01, Centro.
PAUTA DA REUNIÃO
- RELATOS DA PRESIDÊNCIA
- VIAGEM DA PRESIDENTE A SÃO PAULO PARA TRATAR DA SITU-
AÇÃO DA ESTAÇÃO FÉRREA
- PRÉDIOS EXISTENTES NO RECINTO DA EMAPA
- SITUAÇÃO DA REORGANIZAÇÃO DO CONSELHO
- REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO
MUSEU
- REVISÃO DE PROCESSOS EM ANDAMENTO E MUDANÇA NA
CLASSIFICAÇÃO DO TOMBAMENTO DO PRÉDIO DA FREA

Angela Golin – Presidente
Gumercindo Castellucci Filho – Secretário

EXTRATO DE EDITAL RE-RATIFICADO
PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E

COMPUTADORES TIPO DESKTOP

Processo nº 09/2013
Pregão Presencial nº 05/2013
Nova Data de abertura: 03 de maio de 2013 às 09h00min.
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, faz saber
que o edital do Pregão (Presencial) do tipo menor preço item por
item, visando a aquisição de 13 notebooks e 10 computadores tipo
desktop foi re-ratificado devido a necessidade de alteração da descri-
ção do item 2 do anexo II do Edital, sendo marcado nova data de
abertura. O instrumento convocatório, bem como suas respectivas
alterações, podem ser acessados pelo site: http://
www.camaraavare.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obti-
das pelo telefone (14) 3711-3070 ou na Sede do Poder Legislativo,
sito à Av. Prefeito Misael E. Leal, 999 – Avaré – SP, no horário das
09h00min, às 17h00min.

Cristiano Augusto Porto Ferreira
Pregoeiro

Janayna Martins da Costa
Pregoeira

INEDITORIAIS
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Fernandes
Desenhista de Avaré é mestre do cartum

GESIEL JÚNIOR

Ele ainda é pouco
reconhecido em sua
terra natal, o que pa-
rece ser a sina dos

Uma das primeiras caricaturas: Padre Almir dos
Santos Pereira, 1979.

Fernandes, em caricatura por ele mesmo.

Fernandes, no começo da carreira, 1982.

A banca de jornais, o primeiro “estúdio” de Fernandes, 1980.

grandes artistas.
Nem todos sabem,

mas Luiz Carlos Fernan-
des, avareense de 53
anos, figura hoje entre
os nomes proeminentes

do “cartoon”, isto é, do
desenho humorístico no
Brasil e no exterior.

Hábil no manuseio
do lápis, os trabalhos
que desenvolve revelam

o seu incomparável ta-
lento para satirizar gen-
te e fatos.

Desenhista premiado
e ilustrador consagrado,
o filho de dona Lúcia e
do seu Onofre continua
sendo chamado de Car-
linhos pelos contempo-
râneos, mas nos dese-
nhos e nos quadrinhos,
a sua assinatura como
Fernandes já obteve o
respeito da crítica por
tudo o que ele produziu
de significativo em mais
de três décadas de in-
tensa criatividade.

Torcedor do Palmei-
ras, Fernandes acaba de
lançar “Alma”, livro de
histórias em quadrinhos
que conta a saga do time
do Parque Antártica.
Esse trabalho, aliás, lhe
fez merecer a indicação
para o HQMix, o Oscar
da ilustração gráfica, na
categoria de melhor de-
senhista nacional, prê-
mio com o qual já foi
contemplado duas vezes:
em 2001 e em 2010 .

MEMÓRIA VIVA
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Fernandes começou a
desenhar na adolescên-
cia, época em que traba-
lhava numa banca de jor-
nal perto da Concha
Acústica, no centro da ci-
dade. Modestamente, ali
o rapaz fazia os primei-
ros esboços usando o ver-
so de cartazes de anún-
cios de revistas e gibis.

Enquanto o Brasil, ain-
da sob censura, lutava pela
anistia no final dos anos
1970, o jornaleiro, através
de seus traços adolescen-
tes, atento observava o
universo paroquial em que
vivia a ponto de fazer a ca-
ricatura do padre. Foi as-

Genialidade na ponta do lápis
sim que ele desenvolveu o
próprio estilo.

Em 1981, Fernandes
partiu de Avaré e abraçou
a vocação para o desenho
se profissionalizando na
metrópole. Contratado pelo
Diário do Grande ABC,
desde então ele faz, das
páginas desse importante
jornal, a mostra perma-
nente da sua genialidade.

Admirador de Miche-
lângelo e de Da Vinci, o
cartunista enfrentou difi-
culdades no trabalho
quando descobriu o dal-
tonismo. Tal anomalia, po-
rém, ele a supera com a
ajuda da sua esposa, que

etiqueta cada lápis para
identificar a cor e assim
evitar imperfeições nos
seus desenhos coloridos.

As car icaturas de
Fernandes, a propósi-
to, falam por si mes-
mas. Escancaram, de
maneira divertida, for-
matos e expressões de
personalidades do pas-
sado e do presente –
artistas, políticos, atle-
tas e rel igiosos – os
quais são alegremente
traçados com a argúcia
e a destreza de um lá-
pis magistral.

São, portanto, traços
bem alegres e tocantes,

pois o cartunista avare-
ense aprendeu uma li-
ção e a realça: “Não se
pode sofrer no desenho,
pois toda a arte tem que
ser feita com alegria
porque o leitor sente”.

Fernando Henrique Cardoso

Abraham Lincoln

Chico Buarque

Gilberto Gil

Papa Francisco

Genival Larcerda

Amy Winehouse

Vinícius de Moraes

Pelé

Fernandes, em imagem recente



COMUNICADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MUNICIPAL DE AVARÉ

01.Comunicado de DEFERIMENT O referente à protocolo: 1196/12
Data de Protocolo:  20/06/2012 CEVS: 350450301-861-000017-1-6
Data de Validade: 30/06/2013 Razão Social: PREFEITURA DA ES-
TÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ CNPJ/CPF: 46.634.168/0001-50 En-
dereço: Rua Lázaro do Amaral Leite, 394 Parque Santa Elizabeth I
Município: AVARÉ CEP: 18701-640 UF: SP Resp. Legal: MIGUEL
CHIBANI BAKR CPF: 74991418887 Resp. Técnico: MAURO
ROBERTO LEME DA SILVA JUNIOR CPF: 28713396862 CBO:  Con-
selho Prof.: CRM No. Inscr.:131117 UF:SP
A Diretora da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ.
Defere o(a) Cadastro/Licença de Funcionamento Inicial do Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e obser-
var as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, fican-
do inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento.

02.Comunicado de DEFERIMENTO  referente à protocolo: 0574/12
Data de Protocolo: 23/03/2012 CEVS: 350450301-561-000800-1-2 Data
de Validade:  Razão Social: MARISA ANGELA DE ARAUJO CNPJ/
CPF: 15.203.506/0001-75 Endereço: RUA BAHIA, 662 CENTRO Mu-
nicípio: AVARÉ CEP: 18700-090 UF: SP Resp. Legal: MARISA
ANGELA DE ARAUJO CPF: 32517095850
A Diretora da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ.
Defere o(a) Cadastro/Licença de Funcionamento Inicial do Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e obser-
var as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, fican-
do inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento.

03.Comunicado de DEFERIMENTO  referente à protocolo: 027/13
Data de Protocolo: 07/01/2013 CEVS: 350450301-960-000314-2-9 Data
de Validade:  Razão Social: F & G INSTITUTO DE BELEZA LTDA MEI
CNPJ/CPF: 17.137.022/0001-09 Endereço: Rua Mato Grosso, 1348
Centro Município: AVARÉ CEP: 18700-150 UF: SP Resp. Legal:
KARINA GRISOLA CPF: 40256694800
A Diretora da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ.
Defere o(a) Cadastro/Licença de Funcionamento Inicial do Es-
tabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e obser-
var as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, fican-
do inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento.

04.Comunicado de DEFERIMENTO  referente à protocolo: 2162/12
Data de Protocolo: 30/10/2012 CEVS: 350450301-561-000956-1-3 Data
de Validade:  Razão Social: ROMULO VINICIUS DA SILVA DIAS -
EPP CNPJ/CPF: 16.621.255/0001-01 Endereço: Rua Rio Grande do
Sul, 1631 Braz I Município: AVARÉ CEP: 18701-190 UF: SP Resp.
Legal: ROMULO VINICIUS DA SILVA DIAS CPF: 39659385846
A Diretora da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ.
Defere o(a) Cadastro/Licença de Funcionamento Inicial do Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e obser-
var as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, fican-
do inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento.

05.Comunicado de DEFERIMENTO  referente à protocolo: 2319/12
Data de Protocolo: 29/11/2012 CEVS: 350450301-561-000961-1-3 Data
de Validade:  Razão Social: ELENICE VASCONCELLOS ANTONELLO
CNPJ/CPF: 16.963.428/0001-70 Endereço: Rua Nair Rodrigues Cavini,
98 Vila Operária Município: AVARÉ CEP: 18703-753 UF: SP Resp.
Legal: ELENICE VASCONCELLOS ANTONELLO CPF: 34141593842
A Diretora da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ.
Defere o(a) Cadastro/Licença de Funcionamento Inicial do Estabele-
cimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e obser-
var as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, fican-
do inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento.

06.Comunicado de DEFERIMENTO  referente à protocolo: 475/13
Data de Protocolo: 01/03/2013 CEVS: 350450301-477-000091-1-3 Data
de Validade: 30/06/2013 Razão Social: MARIANA CARDOSO
PALAZZIN ME CNPJ/CPF: 14.622.692/0001-14 Endereço: AVENIDA
PARANAPANEMA, 341 VILA SAO LUIZ Município: AVARÉ CEP:
18701-240 UF: SP Resp. Legal: MARIANA CARDOSO PALAZZIN CPF:
39716536852 Resp. Técnico: MARIANA CARDOSO PALAZZIN CPF:
39716536852 CBO:  Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:70803 UF:SP

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
A Diretora da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ.
Defere o(a) Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, As-
sunção.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e obser-
var as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, fican-
do inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento.

07.Comunicado de DEFERIMENTO  referente à protocolo: 2435/12
Data de Protocolo: 18/12/2012 CEVS: 350450301-561-000964-1-5 Data
de Validade:  Razão Social: MARIA APARECIDA DA CRUZ DIAS -
EIRELI - ME CNPJ/CPF: 17.287.692/0001-01 Endereço: Rua
Maranhão, 1165 Centro Município: AVARÉ CEP: 18700-020 UF: SP
Resp. Legal: MARIA APARECIDA DA CRUZ DIAS CPF: 03339896860
A Diretora da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ.
Defere o(a) Cadastro/Licença de Funcionamento Inicial do Estabele-
cimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e obser-
var as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, fican-
do inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento.

08.Comunicado de DEFERIMENTO  referente à protocolo: 559/13
Data de Protocolo: 08/03/2013 CEVS: 350450301-960-000315-2-6 Data
de Validade: 12/04/2014 Razão Social: TATIANA DE FATIMA POMPEO
CNPJ/CPF: 17.653.511/0001-05 Endereço: Rua Rio Grande do Sul,
1958 Centro Município: AVARÉ CEP: 18705-010 UF: SP Resp. Legal:
TATIANA DE FATIMA POMPEO CPF: 26854320860
A Diretora da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ.
Defere o(a) Cadastro/Licença de Funcionamento Inicial do Estabele-
cimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e obser-
var as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, fican-
do inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento.

09.Comunicado de DEFERIMENTO  referente à protocolo: 1742/12
Data de Protocolo: 22/08/2012 CEVS: 350450301-863-000283-1-2
CEVS: 350450301-863-000127-1-8 Data de Validade: 30/06/2013
Razão Social: HILTON SÉRGIO ISMAEL LUTTI CNPJ/CPF:
04173838867 Endereço: AV GILBERTO FILGUEIRAS, 386 JARDIM
AMÉRICA Município: AVARÉ CEP: 18706-240 UF: SP Resp. Legal:
HILTON SERGIO ISMAEL LUTTI CPF: 04173838867 Resp. Técnico:
HILTON SERGIO ISMAEL LUTTI CPF: 04173838867 CBO:  CRO No.
Inscr.:30699 UF:SP
A Diretora da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ.
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Equipamen-
to: RAIOS X  ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e obser-
var as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, fican-
do inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento.

10.Comunicado de DEFERIMENTO  referente à protocolo: 1742/12
Data de Protocolo: 22/08/2012 CEVS: 350450301-863-000127-1-8
CEVS: 350450301-863-000127-1-8 Data de Validade: 30/06/2013
Razão Social: HILTON SÉRGIO ISMAEL LUTTI CNPJ/CPF:
04173838867 Endereço: AV GILBERTO FILGUEIRAS, 386 JARDIM
AMÉRICA Município: AVARÉ CEP: 18706-240 UF: SP Resp. Legal:
HILTON SERGIO ISMAEL LUTTI CPF: 04173838867 Resp. Técnico:
HILTON SERGIO ISMAEL LUTTI CPF: 04173838867 CBO:  Conselho
Prof.: CRO No. Inscr.:30699 UF:SP
A Diretora da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ.
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Estabeleci-
mento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e obser-
var as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, fican-
do inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento.

11.Comunicado de DEFERIMENT O referente à protocolo: 1743/12
Data de Protocolo: 22/08/2012 CEVS: 350450301-863-000256-1-5
CEVS: 350450301-863-000164-1-1 Data de Validade: 30/06/2013
Razão Social: SERGIO JOSÉ ANDRADE CNPJ/CPF: 14561901809
Endereço: AV GILBERTO FILGUEIRAS, 386 COLINA VERDE Muni-
cípio: AVARÉ CEP: 18706-240 UF: SP Resp. Legal: SERGIO JOSÉ
ANDRADE CPF: 14561901809 Resp. Técnico: SERGIO JOSÉ
ANDRADE CPF: 14561901809 CBO:  CRO No. Inscr.:56596 UF:SP
A Diretora da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ.
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Equipamen-
to: RAIOS X  ODONTOLÓGICO EXTRA-ORAL.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e obser-
var as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, fican-
do inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento.

12.Comunicado de DEFERIMENTO  referente à protocolo: 1743/12
Data de Protocolo: 22/08/2012 CEVS: 350450301-863-000164-1-1
CEVS: 350450301-863-000164-1-1 Data de Validade: 30/06/2013
Razão Social: SERGIO JOSÉ ANDRADE CNPJ/CPF: 14561901809
Endereço: AV GILBERTO FILGUEIRAS, 386 COLINA VERDE Muni-
cípio: AVARÉ CEP: 18706-240 UF: SP Resp. Legal: SERGIO JOSÉ
ANDRADE CPF: 14561901809 Resp. Técnico: SERGIO JOSÉ
ANDRADE CPF: 14561901809 CBO:  Conselho Prof.: CRO No.
Inscr.:56596 UF:SP
A Diretora da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ.
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Estabeleci-
mento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e obser-
var as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, fican-
do inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento.

13.Comunicado de DEFERIMENTO  referente à protocolo: 1624/12
Data de Protocolo: 03/08/2012 CEVS: 350450301-561-000988-2-5 Data
de Validade:  Razão Social: FLAVIO HENRIQUE ROBERTO CNPJ/
CPF: 16.587.714/0001-88 Endereço: Praça Padre Paulo Roberto
Justino, 26 Conjunto Habitacional Duílio Contrucci Gambini Municí-
pio: AVARÉ CEP: 18706-809 UF: SP Resp. Legal: FLAVIO HENRIQUE
ROBERTO CPF: 02970818884
A Diretora da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ.
Defere o(a) Cadastro/Licença de Funcionamento Inicial do Estabele-
cimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e obser-
var as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, fican-
do inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento.

14. Comunicado de DEFERIMENTO  referente à protocolo: 023/13
Data de Protocolo: 07/01/2013 CEVS: 350450301-561-000704-1-6 Data
de Validade: 16/04/2014 Razão Social: FABIO A. A. VOLPI ME CNPJ/
CPF: 13.596.041/0001-34 Endereço: Major Rangel, 1214 Centro Mu-
nicípio: AVARÉ CEP: 18705-040 UF: SP Resp. Legal: FABIO ANTO-
NIO ANTUNES VOLPI CPF: 28994786805
A Diretora da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ.
Defere o(a) Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, En-
dereço.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e obser-
var as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, fican-
do inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento.

15. Comunicado de DEFERIMENTO  referente à protocolo: 2138/12
Data de Protocolo: 25/10/2012 CEVS: 350450301-561-000974-1-1 Data
de Validade:  Razão Social: FERNANDEZ & SOUZA RESTAURENTE
LTDA ME CNPJ/CPF: 16.660.322/0001-05 Endereço: Avenida Ouro
Verde, 300 Jardim Botânico Município: AVARÉ CEP: 18705-833 UF:
SP Resp. Legal: MARIA DA GRAÇA FERNANDEZ DE SOUZA CPF:
03100181883
A Diretora da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ.
Defere o(a) Cadastro/Licença de Funcionamento Inicial do Estabele-
cimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e
observar as boas práticas referentes as atividades prestadas,
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento  de
tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento
deste documento.
16. Comunicado de DEFERIMENTO  referente à protocolo: 2298/12
Data de Protocolo: 23/11/2012 CEVS: 350450301-561-000976-1-6 Data
de Validade:  Razão Social: CONFORTI LANCHES LTDA ME CNPJ/
CPF: 17.192.388/0001-72 Endereço: Rua Santa Catarina, 1230 Cen-
tro Município: AVARÉ CEP: 18700-005 UF: SP Resp. Legal:
BARTOLOMEU CONFORTI NETTO CPF: 16180534853
A Diretora da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ.
Defere o(a) Cadastro/Licença de Funcionamento Inicial do Estabele-
cimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e obser-
var as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, fican-
do inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento.

17. Comunicado de DEFERIMENTO  referente à protocolo: 1212/12
Data de Protocolo: 22/06/2012 CEVS: 350450301-750-000002-1-3 Data
de Validade: 30/06/2013 Razão Social: CLÍNICA VETERINÁRIA DR.
JORGE J. BELUTI CNPJ/CPF: 51514320878 Endereço: RUA SÃO
CRISTOVÃO, 139 SÃO JUDAS TADEU Município: AVARÉ CEP: 18705-
470 UF: SP Resp. Legal: JORGE DE JESUS BELUT CPF: 51514320878
Resp. Técnico: JORGE DE JESUS BELUT                     CPF:
51514320878 CBO: 06510 Conselho Prof.: CRMV No. Inscr.:3541 UF:SP
A Diretora da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ.
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Estabelecimento.
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O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e obser-
var as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, fican-
do inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento.

18- Comunicado - Lavratura de Auto de Infração
AI Nº 216 série AE de 03/04/2013, Protocolo/Processo nº 755/13
Interessado: Lar São Vicente de Paulo de Avaré
CNPJ: 44.587.095/0001-67
Endereço:  Rua Mato Grosso nº 1146, Avaré /SP
MOTIVO: Por possuir um quadro de recursos humanos insuficiente
com o numero e características dos residentes, descumprindo a le-
gislação Sanitária vigente.

19- Comunicado - Lavratura de Auto de Imposição de Penalida-
de - Interdição Parcial do Est abelecimento por medida cautelar .
AIP Nº 2169 série A de 03/04/2013, Protocolo/Processo nº 760/13
Interessado: Lar São Vicente de Paulo de Avaré
CNPJ: 44.587.095/0001-67
Endereço:  Rua Mato Grosso nº 1146, Avaré /SP
MOTIVO: Por possuir um quadro de recursos humanos insuficiente
com o numero e características dos residentes, descumprindo a le-
gislação Sanitária vigente.
OBJETIVO:  Impedimento de admissão de novos residentes até que seja
sanada a infração mencionada no Auto de Infração nº 216 série AE.

20- Comunicado - Lavratura de T ermo de Interdição Parcial do
Estabelecimento por medida cautelar .
Termo de Interdição Nº 2519 série AC de 03/04/2013, Protocolo/Pro-
cesso nº 760/13
Interessado: Lar São Vicente de Paulo de Avaré
CNPJ: 44.587.095/0001-67
Endereço:  Rua Mato Grosso nº 1146, Avaré /SP

LEIS

Lei nº 1.667, de 16 de abril de 2013
(Dispõe sobre abertura  de Crédito Adicional Especial     que

especifica e dá providências)

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 29/2013)
PAULO DIAS NOVAES FILHO , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei;
Artigo 1º - Nos termos do artigo 43 da Lei Federal  nº 4.320, de 17 de
Março de 1964, combinado com o artigo 167, § 2º da Constituição
Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar no De-
partamento de Contabilidade e Orçamentos da municipalidade, um
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de R$ 48.444,40 (Quaren-
ta e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centa-
vos), para atendimento de despesas oriundas do repasse de Recur-
sos Financeiros da União, na conformidade da funcional programática
e modalidade de aplicação detalhada abaixo:

Artigo 2 º - Para cobertura das despesas com a Execução desta Lei
serão utilizados os recursos provenientes do SALDO FINANCEIRO
REMANESCENTE APURADO EM 31/12/2012 REFERENTE AO
CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIOS DA SAUDE - SUS,
para suportar as despesas decorrentes da instalação de uma unida-
de CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR -
CEREST/RENAST.
Artigo 3º  – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 16 de abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Lei nº 1.668, de 16 de abril de 2013
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica

e dá providências).

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 35/2013)
PAULO DIAS NOVAES FILHO , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei;
Artigo 1º - Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
Março de 1964, combinado com o artigo 167 § 2º da Constituição
Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar no De-
partamento de Contabilidade e Orçamentos da municipalidade, um
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de R$ 80.000,00, (Oitenta
Mil Reais), para atendimento de despesas oriundas da aquisição de
veículos automotivos, na conformidade da funcional programática e
modalidade de aplicação detalhada abaixo:

Artigo 2º  - Para cobertura das despesas com a Execução desta Lei
serão utilizados os recursos provenientes da ANULAÇÃO PARCIAL
das dotações abaixo demonstradas.

Artigo 3º  – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 16 de abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicada na secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Parte integrante da Lei 1.658 de 09/04/2013

DECRETOS
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Decreto nº 3.546, de 16 de abril de 2013 .
(Dispõe sobre abertura  de Crédito Adicional Especial     que

especifica e dá 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 - Nos termos do artigo 43 da Lei Federal  nº 4.320, de 17 de
Março de 1964, combinado com o artigo 167, § 2º da Constituição
Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar no De-
partamento de Contabilidade e Orçamentos da municipalidade, um
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de R$ 48.444,40 (Quaren-
ta e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centa-
vos), para atendimento de despesas oriundas do repasse de Recur-
sos Financeiros da União, na conformidade da funcional programática
e modalidade de aplicação detalhada abaixo:

Artigo 2 º - Para cobertura das despesas com a Execução deste
Decreto serão utilizados os recursos provenientes do SALDO FINAN-
CEIRO REMANESCENTE APURADO EM 31/12/2012 REFERENTE
AO CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIOS DA SAUDE - SUS,
para suportar as despesas decorrentes da instalação de uma unida-
de CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR -
CEREST/RENAST.
Artigo 3º  – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 16 de abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Decreto nº 3.547, de 16 de abril de 2013
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que

especifica e dá providências).

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 35/2013)
PAULO DIAS NOVAES FILHO , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a :-
Artigo 1º - Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
Março de 1964, combinado com o artigo 167 § 2º da Constituição
Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar no De-
partamento de Contabilidade e Orçamentos da municipalidade, um
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de R$ 80.000,00, (Oitenta
Mil Reais), para atendimento de despesas oriundas da aquisição de
veículos automotivos, na conformidade da funcional programática e
modalidade de aplicação detalhada abaixo:

Artigo 2º  - Para cobertura das despesas com a Execução deste
Decreto serão utilizados os recursos provenientes da ANULAÇÃO
PARCIAL das dotações abaixo demonstradas.

Artigo 3º  – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 16 de abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicada na secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

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 pes-
soa 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 EM-
PREGO através da internet ou junto ao PAT (Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador). Você utilizará os seguintes documentos: 
· PIS ( Programa de Integração Social ) ou equivalente NIT, PASEP,
Bolsa Família, Cartão Cidadão.
· Carteira de Trabalho · RG · CPF · CNH

VAGAS DE EMPREGO PAT/AVARÉ
01 padeiro

02 vendedor externo
07 motorista de ônibus urbano

02 marceneiro
01 dentista

01 biomédico
01 esteticista

01 cuidador de idosos (p/SP)
08 tratorista

02 trabalhador rural
100 colhedor de laranja

01 jardineiro
01 garçom

01 confeiteiro
02 auxiliar de manutenção predial

01 auxiliar de almoxarifado
05 motorista de caminhão truck

02 auxiliar de limpeza
01 camareira

01 operador de escavadeira
01 auxiliar de escritório

01 assistente administrativo
01 técnico de enfermagem

01 operador de balança rodoviária
02 atendente de pedágio

PARA TRABALHAR NO P ARANÁ
02 operador de moenda

02 destilador
02 operador de caldeira
01 eletricista industrial

01 instrumentista
01 mecânico de máquina agrícola

EXCLUSIVAS PARA DEFICIENTE
01 auxiliar de mecânico

01 borracheiro
01 mecânico eletricista
01 mecânico de autos

01 motorista de caminhão
01 operador de carregadeira
01 operador de colheitadeira

01 tratorista
01 auxiliar de linha de produção

01 ajudante de laboratório
01 almoxarife

01 eletricista de instalação industrial
01 frentista

01 mecânico industrial
01 operador de centro operacional

01 operador de caldeira
01 operador de evaporação

01 operador de moenda
01 soldador

01 auxiliar de linha de produção

Decreto nº 3.548, de 18 de abril de 2013.
(Dispõe sobre revogação de Decreto e dá outras providências.)

PAULO DIAS NOVAES FILHO , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a   :  -
Artigo 1º  - Fica revogado o Decreto nº 3.544, de 12 de abril de 2013,
que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 18 de abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

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

SUPERVISORA DA SECRETARIA

Decreto nº 3.545, de 15 de abril de 2013.
(Nomeia a Comissão de Revisão do Plano de Cargos, Carreiras
e Remuneração da Educação Básica Municipal e do Estatuto

do Magistério Público Municipal ).

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 nomeada, na forma abaixo, a Comissão de Revisão
do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Educação Básica
Municipal e do Estatuto do Magistério Público Municipal :-
Aparecida Sonia de Assis Nishihara
 Representante dos Professores de Educação Básica I – PEB-I –
Educação Infantil (eleita pelos pares);
Selma Santos
Representante dos Professores de Educação Básica I – PEB-I – En-
sino Fundamental (eleita pelos pares);
Maria Isabel T eodoro Neves Antunes
Representante dos Professores de Educação Básica II – PEB II (elei-
ta pelos pares);
Elaine Silveira Saito
Representante de Professor Monitor/Adjunto (eleita pelos pares);
Lourdes Evani Ferreira Gaspar
Representante da Educação de Jovens e Adultos – Etapa II (EJA-II)
(eleita pelos pares);
Gislene Cristina Dalcim Medeiros
Representante da Classe de Apoio – Auxiliar de Desenvolvimento In-
fantil (ADI) – (eleita pelos pares);
Miriam Cristina T onini
Representante do Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos
de Avaré (indicada pelo referido sindicato);
Irani Montanha
Representante do Conselho Municipal de Educação (indicada pelo
referido Conselho);
Elaine Cristina de Melo Bonsaglia
Representante do Conselho Municipal do FUNDEB (indicada pelo re-
ferido Conselho);
Vilma Tereza Deolim
Representante da Secretaria Municipal de Educação (indicada pela
referida Secretaria);
Roberto Marcio Batista
Representante da Secretaria Municipal da Administração (indicado
pela referida Secretaria);
Jaime Aparecido Pepe
Representante da Secretaria Municipal da Fazenda (indicado pela
referida Secretaria);
Antonio Cardia de Castro Junior
Representante da Procuradoria Geral do Município (indicado pela re-
ferida Procuradoria);
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 15 de abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO
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Conhecendo o CEI “Professora Jandira Pereira”

Horta
comunitária é a
marca do
estabelecimento

Inaugurado em 14 de
maio de 2004, durante
a gestão do prefei to
Wagner Bruno, o Cen-
tro de Educação Infan-
ti l (CEI) “Professora

A PATRONA
Avareense, filha de

Isolina Dyonisio e de Te-
odoro Pereira, Jandira
nasceu em 26 de maio de
1929. Alfabetizada na
Escola Matilde Vieira, ela
se formou em contabilida-
de no Instituto de Ensino
Sedes Sapientiae.

Nos anos 1960, antes
de ingressar no magistério, Jandira trabalhou como
governanta na residência da família do governador
Abreu Sodré, em São Paulo.  De volta a Avaré, pas-
sou a cooperar como professora leiga na Institui-
ção Vera Cruz, numa prova de seu amor às crian-
ças excepcionais.

Cursou o Normal e começou a lecionar no Cen-
tro Comunitário Bandeirantes, em 1980. Tratada
carinhosamente como “Tia Jandira”, vivia de manei-
ra despojada e alegre. Faleceu em 31 de outubro
de 1996.

Jandira Pereira” acolhe
crianças da Zona Norte
da cidade.

Ampliada em 2006,
no segundo mandato de
Joselyr Silvestre, essa
unidade escolar tem hoje
240 alunos matriculados
e distribuídos em doze
classes coordenadas por
uma equipe de quatro
professores e apoiadas
por 25 servidores.

Dirige o CEI a pro-
fessora Maria Apareci-
da Gomes de Proença,
que cuida da aplicação
dos métodos e progra-
mas didáticos indicados
pela Secretaria Munici-
pal da Educação, além
de manter a estrutura da
unidade, priorizando o
bom funcionamento da
biblioteca, da sala de in-
formática e do parque
infantil.

Um projeto bem su-
cedido é que marca esse
estabelecimento do Jar-
dim Vera Cruz é o da
Horta Comunitária, cujo
plantio de legumes é fei-
to pelos próprios alunos
e o cultivo conta com a
participação voluntária
dos pais. Os produtos
ali colhidos são usados
na alimentação das cri-
anças e o excedente é
vendido em favor da
manutenção da própria
horta.

O CEI está instalado
na Rua Joaquim Arnez,
s/nº ,  e o te lefone é
3733-9798.

A Secretaria Munici-
pal de Turismo marcou
presença no encontro
promovido pela Associ-
ação das Prefeituras das
Cidades Estância do Es-
tado de São Paulo
(Aprecesp), em São Pau-
lo, na última semana.

O principal objetivo
do evento foi reunir pro-
fissionais do Turismo e
da Educação das 67 es-
tâncias paulistas para de-

TURISMO

Encontro estadual propõe
integração Turismo/Educação
Se aprovada, disciplina será implantada ainda este
na Rede Municipal

Ouvidoria Municipal:

3711-2500

bater ideias, ações e téc-
nicas de como levar o
tema Turismo às escolas
públicas municipais.

“Com isso, Avaré irá
preparar suas crianças
para que, no futuro, elas
possam contribuir com o
desenvolvimento turístico
da cidade”, destacam os
técnicos da área, apontan-
do a importância da análi-
se do tema nas escolas. A
matéria deve ser implan-

tada com o suporte de ati-
vidades que podem ser
associadas às disciplinas
regulares como Artes,
Historia e Geografia.

As ideias apresen-
tadas no encontro se-
rão levadas à Secreta-
ria e Educação e ao
Conselho Municipal
de Turismo para se-
rem postas em práti-
ca, caso aprovadas,
ainda neste ano.
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SECRETARIA DE HABITAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 24/2013
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado
pela Sra. Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin, convoca o classifi-
cado do Cadastro de Reserva, do Concurso Público 01/2012, homolo-
gado pelo Edital de 17/10/2012, para o emprego de PROFESSOR (A)
DE ENSINO BÁSICO -  INGLÊS, conforme a classificação abaixo
descrita; para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a
partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recur-
sos Humanos, situado a Praça Pref. Romeu Bretas nº 163, das
14h00min às 17h00min e das 19h00min às 22h00min. O não compa-
recimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class.  Nome
02 – Bruna Miranda
 Estância Turística de Avaré, 19 de abril de 2013.

Presidente
Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin

INEDITORIAIS

FUNDAÇÃO REGIONAL  EDUCACIONAL  DE AVARÉ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 25/2013
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado
pela Sra. Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin, convoca o classifi-
cado do Cadastro de Reserva, do Concurso Público 01/2012, homolo-
gado pelo Edital de 17/10/2012, para o emprego de AUXILIAR DE
LIMPEZA, conforme a classificação abaixo descrita; para compare-
cer no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data da publica-
ção deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos, situado a
Praça Pref. Romeu Bretas nº 163, das 14h00min às 17h00min e das
19h00min às 22h00min. O não comparecimento no prazo acima im-
plicará na desistência da vaga.
Class.  Nome
02 – Karina Borges da Silva
Estância Turística de Avaré, 19 de abril de 2013.

Presidente
Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin

FALECIMENTOS
PERÍODO DE

11/04/13 A 17/04/2013

FUNDAÇÃO REGIONAL  EDUCACIONAL  DE AVARÉ

No entanto cabe sa-
lientar que, mesmo após
ser notificado, o motoris-
ta terá 10 minutos para
comprar um ticket, de
qualquer valor, e juntar
com a notificação, bas-
tando colocar na parte
de CIMA do parquímetro
para a imediata regulari-
zação; se após 10 minu-
tos o usuário não regu-
larizar sua situação, ele
terá que pagar a tarifa de
R$12,00, que corres-
ponde à pós-utilização e
que dá direito ao estaci-
onamento por 2 horas a
contar do horário do avi-
so de notificação (colo-
car no painel do carro o
aviso de notificação e o
ticket de pagamento).
Depois basta juntar o ti-
cket, colocar dentro do
envelope (que é deixado
junto com a notificação)
e colocar no parquíme-
tro. Assim, o motorista
não precisa ir até a Cen-
tral de Atendimento.
Caso necessite, ele tam-
bém pode pedir auxílio a
um dos monitores.

Vale destacar que
os fiscais da Autopar-
que também trocam
moedas, regularizam
notificação e vendem
cartões aos usuários.
O valor varia entre 15
reais a recarga e 20 re-
ais o cartão novo.

Nota de esclarecimento
A empresa Autoparque, concessionária de servi-

ços da Zona Azul de Avaré, devido a acontecimentos
que geraram dúvidas nos usuários do sistema de es-
tacionamento rotativo recentemente implantado na
cidade, esclarece que existem dois tipos de notifica-
ções. Confira, a seguir, as diferenças visuais entre
os boletos:

Tolerância de 10 minutos - O veículo pode perma-
necer estacionado por 10 minutos em uma vaga e,
com isso, seu proprietário terá  tempo adquirir para
comprar um ticket conforme modelo abaixo:

Após os 10 minutos
de tolerância, se o usuá-
rio não comprou um ticket,
ele será notificado com
aviso de cobrança de ta-
rifa (R$12,00), conforme
modelo a seguir:PEDRINA FRANCISCA DE OLIVEIRA

*28/06/1922       +11/04/2013
BRAZ URBANO COST A DE OLIVEIRA

*18/07/1954        +12/04/2013
IVAN LOPES DE MEDEIROS
*02/11/1963          +12/04/2013

JOÃO SEVILHA NETO
*20/01/1940           +12/04/2013

LUIZ CARLOS JACINTO
*20/02/1959            +12/04/2013

JOSÉ CEZAR DA SILVA
*11/04/1931            +12/04/2013
LUZIA VILELA DE CAMARGO

*10/07/1927             +14/04/2013
BENEDITO VENÂNCIO

*02/10/1938               +15/04/2013
EUFRÁSIO JOSÉ

*30/07/1948           +15/04/2013
AUREA VICENTINA CALVELLO
*22/01/ 1930          +15/04/2013

BENEDITA CHAGAS DA ROCHA
*07/09/1934           +16/04/2013

JOÃO FRANCISCO RIBEIRO FILHO
*29/01/1943            +16/04/2013
EDSON BARBOSA  DA SILVA
*01/07/1967         +16/04/2013

REGINA BERNADETE MENCK DE OLIVEIRA
*29/12/1957           +17/04/2013
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OBRAS

Tiveram início as obras
para recuperar e conservar
as instalações do Velório
Municipal. Inaugurado em
2000, o ambiente, muito
utilizado, chamava a aten-
ção pelas defiências, como
goteiras e rachaduras em
suas paredes. Na primeira
etapa dos serviços foi pri-
orizada a troca do telhado
de todo edifício.

Os trabalhos começa-
ram no último dia 6, mas
devido às mudanças climá-
ticas, foram retomados na
última semana. Na atual
etapa, os servidores estão
substituindo as telhas por
placas de aço, material

Começa a reforma do teto do Velório Municipal
Serão feitos reparos nas trincas do prédio,que também receberá nova pintura

com maior resistência e
com características indica-
das para a construção.

De acordo com o cro-
nograma de obras, a se-
gunda etapa focará as trin-
cas existentes no prédio e
também a pintura interna
e externa da estrutura. A
estimativa é que, caso o
tempo continue aberto, os
serviços sejam encerrados
no começo de maio.

Mesmo em obras, o
Velório continua funcio-
nando normalmente, pois
as adaptações acontecem
de forma gradativa e sem
afetar o atendimento diá-
rio.

COMUNICADO
IMPORTANTE:

A Secretaria Municipal da Saúde, comunica a po-
pulação que a partir do dia 01/04/2013 o telefone
do Disque Saúde será 3711.1433.
Será apenas um número único que distribuirá as
ligações em 10 ramais.
Para maior agilidade no atendimento, pedimos que
ao utilizar o serviço, o usuário já esteja com o Car-
tão de Matrícula do Posto que deseja consultar, pa-
pel e caneta para anotar o dia e horário, médico,
Unidade de Saúde e número do protocolo.
Para que o serviço seja realmente eficiente, é ne-
cessário que, quando não puder comparecer a con-
sulta agendada, o paciente se lembre de desmarcar
a consulta, pois desta maneira outra pessoa pode-
rá se beneficiar utilizando esse horário. “Quando o
paciente falta, o médico fica à disposição e o pre-
juízo é de todos. Há inúmeras pessoas que neces-
sitam de atendimento e podem ser encaixadas nes-
tes horários que ficariam vagos”.
Vale ressaltar que nos meses de Janeiro e Feverei-
ro já foram agendadas 11.343 (onze mil trezentos
e quarenta e três) consultas nas Unidades Bási-
cas de Saúde, sendo que 6.575 (seis mil quinhen-
tos e setenta e cindo)  ligações foram apenas para
obter informações.
No total o Disque Saúde atendeu 17.918 (dezessete
mil novecentos e  dezoito) ligações nos dois primei-
ros meses.

Central de Agendamento de Consult as
Disque Saúde

Horário de Funcionamento:
Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 17:00 hs.

Dentre as milhares de en-
tidades que compõem o tercei-
ro setor, no Brasil, pode-se afir-
mar, sem nenhum exagero, que
uma se destaca inegavelmen-
te, seja pela antiguidade da sua
fundação, pela extensão terri-
torial da sua atuação, pelo ta-
manho da sua estrutura ou pela
singularidade dos serviços que
oferece. Estamos falando do
CVV, ou Centro de Valoriza-
ção da Vida, bem como da sua
criação mais recente, qual
seja, o Posto Samaritano.

O CVV foi fundado em
1962, em São Paulo (SP), com
o único intuito, inicial, de preve-
nir e evitar suicídios. Trata-se de
uma associação civil, de nature-
za filantrópica, sem fins lucrati-
vos, reconhecida em todas as ins-
tâncias como entidade de utili-
dade pública, relevando salien-
tar que não mantém qualquer

C V V :

Conheça o Centro de Valorização da Vida
espécie de vínculo com quaisquer
correntes ou crenças religiosas ou
agremiações políticas, configuran-
do-se como entidade totalmente
independente e autônoma.

Sua atuação e funcionamen-
to baseia-se no trabalho volun-
tário, sem nenhuma remunera-
ção, sendo exigido dos integran-
tes de seus quadros, além de um
firme compromisso com a dis-
ciplina e dedicação aos traba-
lhos, bem como com a vocação
solidária pessoal, que se subme-
tam a treinamento específico,
ministrado por outros voluntári-
os mais antigos e experientes.

Propõe-se a oferecer apoio
emocional gratuito e sigiloso, in-
distintamente, a todas as pessoas
que queiram e que precisem con-
versar sobre as suas dores, des-
cobertas, dificuldades, problemas,
solidão, alegrias, enfim, sobre as
suas emoções e angustias, valori-

zando a vida e conseqüentemen-
te prevenindo o suicídio. Dispen-
sa a identificação das pessoas que
procuram o serviço, respeitando
o seu total anonimato.

Atualmente o CVV, e Postos
Samaritanos, opera em 72 cida-
des espalhadas por todo o Brasil,
estando presente em praticamen-
te todas as capitais brasileiras, e
contando com um número apro-
ximado de 2.300 voluntários, que
se revezam em turnos de quatro
horas e trinta minutos semanais
cada um. É o 6º (sexto) serviço
telefônico mais procurado do Bra-
sil, atendendo a mais de um mi-
lhão de chamadas ao ano.

O Posto CVV - Centro de
Valorização da Vida, propriamen-
te dito, diferencia-se do Posto
Samaritano pelo regime e dura-
ção de seus expedientes, ou seja,
enquanto os Postos CVV funci-
onam ininterruptamente, duran-

te as 24 horas do dia, os Pos-
tos Samaritanos atuam apenas
algumas horas por dia. Entre-
tanto ambos prestam e ofere-
cem os mesmos serviços e
atendimentos, e ambos aten-
dem de domingo a domingo, ou
seja, todos os dias da semana,
todos os dias do ano, inclusive
nos domingos e feriados.

O Posto Samaritano de
Avaré foi inaugurado em 1º de
setembro de 2009, e desde en-
tão atende todos os dias da se-
mana, no horário das 19:00 às
23:00 hrs., através do telefone
(14) 3733-2525, em sala cedida
pela Faculdade Sudoeste Pau-
lista-FSP, na avenida Prof. Cel-
so Ferreira da Silva, nr. 1001,
no Jardim Europa, em Avaré
(SP), e é mantido pela entidade
filantrópica, sem fins lucrativos,
GRUPO DE APOIO MORAL
AVAREENSE-GAMA.
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EVENTO

Festa religiosa católica
que faz parte do Calen-
dário Oficial do municí-
pio, o Corpus Christi des-
te ano, que transcorre na
quinta-feira, 30 de maio,
terá novidades na sua for-
ma de expressão artística.

Em vez de o leito das
ruas centrais receber en-
feites como desenhos e
gravuras artesanais, os pá-
rocos decidiram, em re-
cente reunião, imprimir
um caráter solidário a essa
celebração, através do

Corpus Christi 2013 terá caráter solidário
Ruas serão decoradas com cobertores e mantas

emprego de cobertores,
mantas e fraldas geriátri-
cas.

“Este ano, pela primei-
ra vez, vamos promover
o Corpus Christi de ma-
neira solidária. Para a de-
coração das ruas, em for-
ma de tapetes, serão uti-
lizados cobertores e ou-
tros produtos doados pe-
las comunidades, os quais
depois vão ser revertidos
para os mais necessita-
dos”, anunciou o padre
Ademar Domingos Roma,

pároco da igreja de São
Benedito.

Para tanto, os mem-
bros das seis comunida-
des paroquiais da cidade
– Nossa Senhora das Do-
res, São Benedito, São
Pedro Apóstolo, Nossa
Senhora de Fátima, São
José e São Judas Tadeu –
estão sendo convocados
a doar peças de lã e pro-
dutos similares para com-
por os enfeites de Corpus
Christi.

Após a passagem da

Procissão Eucarística, pe-
las ruas centrais, as peças
doadas serão recolhidas,
embaladas e posterior-
mente entregues à Pasto-
ral Social e à Sociedade
de São Vicente de Paulo,
cujos integrantes ficarão
encarregados da distribui-
ção às famílias carentes.

Desde já, quem quiser
cooperar pode fazer a do-
ação nas secretarias das
paróquias ou nas caixas
colocadas nas entradas
das igrejas.

A Secretaria da Cul-
tura da Estância Turísti-
ca de Avaré, através da
Casa do Artesanato “Flo-
riza Souto Fernandes”,
promoveu a quinta edi-
ção do Chá dos Artistas,
na tarde da última quar-
ta-feira, dia 17. A inicia-
tiva contou com a parti-

CULTURA

Lena Hali é homenageada no Chá dos Artistas

Alist amento Milit ar
Jovens que nasceram em 1995.

Comp areçam à Junt a de Serviço Milit ar,
no período de 02 de janeiro a 28 de junho de 2013.

Rua Sergipe, 1379 - Centro - Avaré/SP
Documentos necessários:
*Certidão de Nascimento (Original e Xerox); *R.G.;
*CPF (se tiver); *02 fotos 3x4 recentes; * Declara-
ção de Escolaridade; *Conta de Luz

Mostra é prestigiada por artistas e
personalidades avareenses

cipação de vários dos
principais nomes das ar-
tes plásticas. Desta vez,
o evento focou a obra da
art ista plást ica Lena
Hali, que atua como de-
signer e projetista de in-
teriores.

Ao lado das peças da
pintora, o público pode

apreciar também produ-
tos artesanais e obras de
arte no local. Dentre os
convidados que marca-
ram presença estavam
Hilda Arrivabene, Ru-
bens Prata, Flora Bocci,
Xavier, Castorina Rodri-
gues, Tininho Negrão e
Margarida Novaes.

A Casa do Artesanato
está adequando suas ins-
talações para facilitar o
contato do público com
os artesãos. No local, são
ministradas aulas de cor-
te e costura, produção de
lingeries, crochê, macra-
mê, pintura em tela, pin-
tura em tecido, pintura
em madeira, decoupage e
pach aplique.
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ESPORTES

Confira, a seguir , a classificação
geral da prova:

FEMININO
1º Lugar – Maria Vitória Sorbo Martins – AAA/SEME/AVARÉ – 40"42
2º Lugar – Maiara Paulino Silvestre – AAA/SEME/AVARÉ – 41’52
3º Lugar – Fernanda Anselmo Moreira – AAA/SEME/AVARÉ – 46’19
4º Lugar – Victoria Larissa C. Lara – AAA/SEME/AVARÉ – 48’11
5º Lugar – Mariana Pereira Grassi – AAA/SEME/AVARÉ – 58’49

MASCULINO
1º Lugar – Lucas S. S. Rocha – AAA/SEME/AVARÉ - 34’37
1º Lugar – Hamilton R. A. Filho – AAA/SEME/AVARÉ – 34’37
3º Lugar - Gustavo M. Pereira – Piracicaba – 42’28
4º Lugar – Thiago C. M. Santos – AAA/SEME/AVARÉ – 42’30
5º Lugar – Lucas Ozório Ferreira – AAA/SEME/AVARÉ – 43’09

CLASSIFICAÇÃO CA TEGORIAS
Categoria ( A ) – Petiz e Infantil – 2.002 a 1.999 – Feminino e Masculino.
1º Lugar – Maria Vitória Sorbo Martins – AAA/SEME/AVARÉ
1º Lugar – Anderson Batista Ferreira – AAA/SEME/AVARÉ
2º Lugar – João Pedro Pereira da Silva – AAA/SEME/AVARÉ

Categoria ( B ) – Juvenil – 1.998 e 1.997 – Feminino e Masculino.
1º Lugar – Vitória Chisso Lara – AAA/SEME/AVARÉ
2º Lugar – Giovana Cardoso Belchior – AAA/SEME/AVARÉ
1º Lugar – Lucas Soares S. Rocha – AAA/SEME/AVARÉ
2º Lugar – Arthur Simonete – OURINHOS
3º Lugar – Matheus H. A. Pepe – SEME/AVARÉ

Categoria ( C ) – Junior e Sênior – 1.996 a 1.989 – Feminino
e Masculino.
1º Lugar – Maiara Paulino Silvestre – AAA/SEME/AVARÉ
1º Lugar – Thiago C. M. dos Santos – AAA/SEME/AVARÉ
2º Lugar – Lucas O. Ferreira – AAA/SEME/AVARÉ
3º Lugar – Maicon Eduardo P. Tomazella – SEME/AVARÉ
4º Lugar – Jean S. Dias – AAA/SEME/AVARÉ
5º Lugar – Leandro Fernandes – AAA/SEME/AVARÉ

Categoria ( D ) – Master 1 – 1.987 a 1.979 – Feminino e Masculino
1º Lugar – Fernanda Anselmo Moreira – AAA/SEME/AVARÉ
1º Lugar – Hamilton A. A. R. Filho – AAA/SEME/AVARÉ
2º Lugar – Renan Fernandes – BAURU –
3º Lugar – Thiago Zancopé Santo Pietro – Bauru
4º Lugar – Rafael de Lima Martins - Bauru
5º Lugar – Willian Zanotto – AAA/SEME/AVARÉ

Categoria ( E ) – Master 2 – 1.978 a 1.968 – Feminino e Masculino
1º Lugar – Mariana Pereira Grassi – AAA/SEME/AVARÉ
2º Lugar – Camila de Oliveira – PIRACICABA
1º Lugar – Gustavo Meirele - PIRACICABA
2º Lugar – Sérgio Ciamariconi – AAA/SEME/AVARÉ
3º Lugar – Giovani C. Capecci – AAA/SEME/AVARÉ
4º Lugar – Andre Garcia – JAÚ [
5º Lugar – Luiz Henrique O. Cunha – AAA/SEME/AVARÉ

Categoria ( F ) – Master 3 – 1.967 a e Anteriores – Feminino
e Masculino
1º Lugar – Renato Silvestre – Ourinhos
2º Lugar – Marco Aurelio - Jaú
3º Lugar – Luiz Alberto V Santana – SEME/AVARÉ
4º Lugar- Aristides G. Filho – AAA/SEME/AVARÉ
5º Lugar – Sérgio R. A. Silva – AAA/SEME/AVARÉ
6º Lugar – Guy Montrigaud – SEME/AVARÉ
7º Lugar – Carlos L. O. Pinto – AAA/SEME/AVARÉ

Categoria ( A ) Militar – 1.995 a 1.988 – Masculino
1º Lugar – Fabiano Criveli Avila – 12º GB
2º Lugar – Ricardo Marcolino – 12º GB
3º Lugar – Carlos Eduardo A. Fernandes – 12º GB

Categoria ( B ) Militar – 1.987 a 1.978
1º Lugar – Bill Anderson F. da Silva – 12º GB

Travessia a Nado agitou a Represa de Jurumirim
As águas da Represa de

Jurumirim, principal cartão
postal de Avaré, foram es-
paço para que, durante a
manhã do último dia 14,
domingo, nadadores de
várias cidades da região
participassem de mais
uma edição da prova co-
nhecida como Travessia a
Nado. A realização conso-
lidou, mais uma vez, a tra-
dição do município em
competições em águas
abertas no Rio Paranapa-
nema.

O evento, organizado
pelos professores Sandro

e Valter, contou com o
apoio direto da Secretaria
Municipal de Esportes e
Lazer, além de suporte téc-
nico do Corpo de Bombei-

ros, Marinha do Brasil,
Secretaria Municipal de
Saúde e pais e amigos dos
competidores.

A ideia é apoiar todas

as modalidades esportivas
possíveis e, com isso, dar
oportunidade aos jovens
de escolherem as práticas
que mais os agrada.

A Estância Turística de
Avaré foi palco, na última
semana, da primeira eta-
pa do 16º Circuito Espe-
cial de Atletismo e Jogos
Adaptados. Cerca de 250

RETIRE GRATUITAMENTE
O SEMANÁRIO OFICIAL DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ NO
PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

Avaré sedia etapa de Jogos Especiais de Atletismo
Competição reuniu atletas de oito cidades, portadores de deficiências intelectuais

atletas vindos de de sete
municípios (Itaí, Itapuí,
São Manuel, Igaraçu do
Tietê, Barra Bonita, Pe-
derneiras e Bariri) dispu-
taram, na quarta-feira, 17

de abril, no Campo Muni-
cipal, as provas oficiais de
Atletismo praticadas em
pistas e campos.

A delegação avareense
foi comandada por José
Aldemir Pereira da Silva,
que responde como técni-
co da Comissão Avareen-
se e representante do Nú-
cleo Municipal de Espor-
tes Especiais.

O Circuito Especial de

Atletismo e Jogos Adapta-
dos teve início na cidade
de Barra Bonita e se es-
tendeu para as demais áre-
as do Estado. Além de
Avaré sediar a primeira
etapa do evento, está pre-
visto o retorno dos atletas,
no próximo mês de setem-
bro, para que aconteçam
as disputas válidas pela
penúltima etapa classifica-
tória.
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TURISMO

Acontecerá neste do-
mingo, 21 de abril, a par-
tir das 8h, a sexta edição
do Torneio de Pesca Es-
portiva “Isca Artificial”.
Os barcos sairão das mar-
gens do Camping Munici-
pal e terão a área da Re-
presa de Jurumirim para
buscar o maior peixe den-
tre três espécies - tucuna-
ré, traira e piranha.

A iniciativa é restrita aos
participantes que utilizam
embarcações e já é consi-
derada a maior competição
de pesca esportiva realiza-
da no Rio Paranapanema.
Organizada pela Associa-
ção de Pesca Esportiva de
Avaré (APEA), o torneio
conta com o apoio da Se-
cretaria Municipal de Tu-
rismo, Duke Energy,
ADERJ e comércio local.

Os organizadores infor-
mam que mais de 100 em-
barcações e 250 participan-
tes de várias áreas do Es-
tado estão inscritos no tor-

Torneio de Pesca Embarcada
acontece neste domingo

Associação de
Pesca Esportiva
organiza o
evento na
Represa

neio. Repetindo os anos
anteriores, os primeiros
cem inscritos ganharão ca-
miseta oficial do evento.
Os vencedores levarão
para casa um motor Ya-
maha 15HP, um barco 6M
Pety Brazil, um motor elé-
trico, além de carretilhas,
molinetes e varas. Também
serão distribuídos brindes
e os cinco primeiros colo-
cados receberão troféus.

As inscrições, que in-
cluem o pagamento de
taxa e doação de três qui-
los de alimentos não pere-
cíveis, estão abertas des-
de o último dia 1º e po-
dem ser feitas nas lojas
Bom da Pesca (3732-
1841) e Miltinho Pesca &
Rações (3733-1026).

DUKE ENERGY E
PEIXES – A Duke Ener-
gy, concessionária respon-
sável pela geração de
energia no Rio Paranapa-
nema, participará do
evento, promovendo a
soltura de 10 mil pacus
jovens nas margens do
Camping. Este será o ter-
ceiro ano consecutivo
que a Duke Energy apoia
o torneio e favorece o
povoamento das águas da
Represa com alevinos.


