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Através de seus titulares, a Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré protocolou esta semana, no Palácio 
dos Bandeirantes, pedido em favor da duplicação da 
Rodovia João Mellão (SP-255) em seu trecho urbano, 
palco de acidentes graves nas últimas semanas.

O secretário-chefe da Casa Civil do Estado, Edson 
Aparecido, recebeu a reivindicação que está sendo 
examinada por técnicos do setor.

Avaré insiste na duplicação
do trecho urbano da SP-255

Dirigentes pedem obras a Alckmin
e apoio da Assembleia Legislativa

Ações de preservação da natureza
mobilizam estudantes no Horto

“Pó Patapa Paio” vence festival em Bernardino de Campos

Tudo pronto para a Semana Djanira no CAIC

Mudanças abrem espaço na Feira de Artesanato
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Através de seus titulares, a Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré protocolou, no Palácio dos Bandei-
rantes, sede do governo estadual, pedido em favor da 
duplicação da Rodovia SP-255 (Rodovia João Mellão) 
em seu trecho urbano. 

A reivindicação foi entregue ao secretário-chefe 
da Casa Civil do Estado, Edson Aparecido. Depois, os 
dirigentes municipais estiveram na Assembleia Legis-
lativa para contatar os deputados Orlando Morando e 
Antonio Salim Curiati, a fim de obter apoio para a causa.

 ”Pedimos o auxílio dos deputados para que consi-
gamos a autorização do governador Geraldo Alckmin 
para a obra, que dará maior qualidade de vida a todas 
as famílias que residem nas proximidades da SP-255 e 
reduzirá, com certeza, os índices de acidentes graves 
que observamos, atualmente, na estrada que corta o 
nosso município”, argumentam os dirigentes municipais 
em seus ofícios encaminhados.

Junto com os documentos, a Prefeitura também 
anexou matérias publicadas em jornais locais tratando 
dos acidentes rodoviários mais recentes e, inclusive, 
reportagem veiculada pela TV Tem, filiada da Rede 
Globo de Televisão para a Região. 

“O governador Geraldo Alckmin, a Secretaria de 
Transportes e a ARTESP já receberam ofício e pre-
cisam, agora, ser alertados da relevância desta obra, 
pois não podemos continuar assistindo à ocorrência 
de acidentes de forma passiva: precisamos resolver 
essa questão”, destacaram os dirigentes municipais.

O investimento na obra, quando aprovada, será 
feito diretamente pela CCR-SPVias, concessionária 
que administra as rodovias que cortam o território 
avareense, incluindo a SP-255. 

Novas reuniões entre os representantes do Gover-
no do Estado, da ARTESP e da Prefeitura de Avaré para 
deliberações referentes à duplicação do trecho urbano 
da SP-255 devem acontecer em breve.

 BURACO NA AVENIDA GILBERTO FILGUEI-
RAS – A Prefeitura de Avaré, através de seus dirigentes, 
também tratou com o secretário da Casa Civil, Edson 
Aparecido, sobre o auxílio financeiro necessário para 

 Prefeitura volta a solicitar
a duplicação da SP-255

Pedido foi entregue no Palácio dos Bandeirantes e na Assembleia Legislativa

reparar definitivamente a grande erosão que ameaça a 
avenida Gilberto Filgueiras e também parte da SP-255. 

“Para solução definitiva, temos projeto que pede 
recursos da ordem de R$ 2 milhões. Sem essa verba, 
não teremos condições de executar a obra exigida e 
teremos que continuar, apenas, fazendo serviços palia-
tivos após as temporadas de chuvas”, argumentam os 
dirigentes, lembrando que a erosão mede, atualmente, 
180 metros. O pedido foi protocolado e já está sendo 
examinado pelos governantes estaduais.  
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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 pagamentos por se tratar de  fornecimento de combustível, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária por se tratar de 
combustível para a Frota Municipal, onde não pode ser paralisada 
pela falta do mesmo.
Fornecedor : Atlanta Distribuidora de Petroleo Ltda
Empenhos : 4988, 4977, 4987/2013
Valor : R$ 12.750,00

Avaré, 15 de Junho de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de aquisição de óleo diesel, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para  atender a necessidade 
de abastecimento do veiculo da Secretaria da Educação.
Fornecedor : Auto Posto Bizunga Ltda II
Empenhos : 3403/2013
Valor : R$ 3.731,35

Avaré, 15 de Junho de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de fornecimento de gêneros alimentícios,  
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária  para que 
possamos atender a Central de alimentação Escolar
Fornecedor : Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda EPP
Empenhos : 1225, 1226/2013
Valor : R$ 3.914,40

Avaré, 15 de Junho de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de serviços de atividades de recuperação 
de dependentes químicos do álcool e das drogas, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para o atendimento 
indispensável dos dependentes químicos em tratamento.
Fornecedor : Comunidade Terapeutica Nova Jornada
Empenhos : 3417/2013
Valor : R$ 9.439,33

Avaré, 15 de Junho de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, 
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica 
de pagamentos por se tratar de fornecimento de cotas de gas , 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária por se tratar 
de fornecimento de gás , sendo imprescindível para o preparo da 
alimentação.
Fornecedor :  Dorival Dionizio Gomes ME
Empenhos : 240/2012, 5999/2013
Valor : R$ 595,35

Avaré, 15 de Junho de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 

justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de locação com doação de caminhões 
e equipamentos e locação de caminhões para coleta de lixo, tal 
quebra de ordem cronológica se justifica para prestação de serviço 
essencial de coleta de lixo da municipalidade, para o qual são 
utilizados os caminhões locados pela empresa citada.
Fornecedor : Embrascol Comercio e Serviços Ltda
Empenhos : 2293/2013
Valor : R$ 70.050,00

Avaré, 15 de Junho de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de serviço de impressão do Semanário 
Oficial, tal quebra de ordem cronológica é necessária para a 
manutenção dos serviços de impressão do Semanário Oficial, órgão 
indispensável à publicação dos atos do Poder Publico Municipal.
Fornecedor : Grafica Editora Valente Fartura Ltda
Empenhos : 114/2013
Valor : R$ 2.170,00

Avaré, 15 de Junho de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de  serviço prestado com publicação, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação 
do edital para o setor de licitações.
Fornecedor : Imprensa Oficial Estado S.A
Empenhos : 7164/2013
Valor : R$ 9.126,81

Avaré, 15 de Junho de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de fornecimento de   carnes e gêneros 
alimentícios, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
para confecção de refeições.
Fornecedor :  J. E. Rissi Alimentos ME
Empenhos : 3494/2013
Valor : R$ 6.948,70

Avaré, 15 de Junho de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de pagamento de taxa de inscrição e 
taxa de arbitragem da Liga Regional de Basquete Centro Oeste 
Paulista, da equipe de Basquete Masculino e Feminino, tal quebra 
de ordem cronológica justifica- se, para que seja efetuado o 
pagamento, quanto a taxa de inscrição e a taxa de arbitragem da 
modalidade de basquetebol masculino e feminino da SEME, onde 
os mesmo já estão participando dos jogos da liga.
Fornecedor : Liga de Basquete Centro Oeste Paulista
Empenhos : 4152, 4153/2013
Valor : R$ 2.580,00

Avaré, 15 de Junho de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de fornecimento de gêneros alimentícios 
, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária por se tratar de 
fornecimento à merenda escolar .

Fornecedor : Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda       
Empenhos : 1187, 1186/2013
Valor : R$ 837,20

Avaré, 15 de Junho de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
         (inversão de ordem cronológica de pagamento)
 Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de serviço prestado com publicação de 
edital, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária , sendo 
que é a única empresa que faz publicações, para este setor de 
licitações, em jornais de grande circulação e no Diário Oficial da 
União, conforme a Lei 8.666/93.
Fornecedor :  Patria Designers Pub. E Prop. Ltda
Empenhos : 7160, 7161, 7162, 7163/2013
Valor : R$ 7.456,12

Avaré, 15 de Junho de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de serviço de monitoramento de alarme 
24h no deposito da Central de Alimentação Municipal,  tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária  para suprir a necessidade 
de monitoração.
Fornecedor : Pedra & Pedra Alarmes Ltda ME
Empenhos : 1489/2013
Valor : R$ 60,00

Avaré, 15 de Junho de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de serviço de operação e manutenção do 
aterro sanitário,  tal quebra de ordem cronológica se faz necessária  
para suprir a necessidade de destinação final de resíduos sólidos 
no aterro sanitário de Avaré.
Fornecedor : Quebec Construçoes e Tecnologia Ambiental S/A
Empenhos : 112/2013
Valor : R$ 151.353,30

Avaré, 15 de Junho de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de serviços de informática educacional,  
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária  visando o bom 
atendimento das escolas municipais.
Fornecedor : Sem Fronteiras Tecnologia Educacional Ltda
Empenhos : 468, 469/2013
Valor : R$ 103.000,00

Avaré, 15 de Junho de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de serviço de implantação de sistema, 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária, pois é utilizada 
pra calcular a estimativa dos custos de reparação de automóveis, 
caminhões e motos.
Fornecedor : Audatex Brasil Serviços Ltda
Empenhos : 2042/2013
Valor : R$ 7.754,49

Avaré, 15 de Junho de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal
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EdITAIS

dECRETOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 066/13
PROCESSO Nº. 241/13

Objeto: Aquisição de telhas para conservação do Pronto Socorro 
Municipal.
Recebimento das Propostas: 18 de junho de 2013 das 8hs até 28 
de junho de 2013 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 28 de junho de 2013  das 13:35 às 13:50 
horas.
Data de abertura da Sessão: 28 de junho 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 - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 14 de junho de 2013 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 067/13 
PROCESSO Nº. 242/13

Objeto: Aquisição de suplementos alimentares para atender man-
dados judiciais e o Ambulatório DST/AIDS.
Recebimento das Propostas: 20 de junho de 2013 das 8hs até 01 
de julho de 2013 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 01 de julho de 2013  das 09:35 às 09:50 
horas.
Data de abertura da Sessão: 01 de julho 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 - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 14 de junho de 2013 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 068/13 
PROCESSO Nº. 243/13

Objeto: Aquisição de materiais esportivos para a Secretaria da 
Educação.
Recebimento das Propostas: 21 de junho de 2013 das 8hs até 02 
de julho de 2013 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 02 de julho de 2013  das 09:35 às 09:50 
horas.
Data de abertura da Sessão: 02 de julho 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 - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 14 de junho de 2013 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 069/13 
PROCESSO Nº. 244/13

Objeto: Aquisição de curativo para atender as UBS’s e ESF’s.
Recebimento das Propostas: 21 de junho de 2013 das 8hs até 02 
de julho de 2013 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 02 de julho de 2013  das 13:35 às 13:50 
horas.
Data de abertura da Sessão: 02 de julho 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 - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 14 de junho de 2013 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 070/13 
PROCESSO Nº. 245/13

Objeto: Aquisição de equipamentos para a Secretaria de Saúde.
Recebimento das Propostas: 24 de junho de 2013 das 8hs até 03 
de julho de 2013 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 03 de julho de 2013  das 09:35 às 09:50 
horas.
Data de abertura da Sessão: 03 de julho 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 - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 14 de junho de 2013 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 071/13 – PROCESSO Nº. 246/13
Objeto: Aquisição de materiais elétricos para a Secretaria de Edu-
cação.
Recebimento das Propostas: 25 de junho de 2013 das 8hs até 04 
de julho de 2013 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 04 de julho de 2013  das 09:35 às 09:50 
horas.
Data de abertura da Sessão: 04 de julho 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 - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 14 de junho de 2013 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 072/13
 PROCESSO Nº. 247/13

Objeto: Aquisição de medidor de espaços internos de edificação.
Recebimento das Propostas: 25 de junho de 2013 das 8hs até 04 
de julho de 2013 às 13:30 horas.

Abertura das Propostas: 04 de julho de 2013  das 13:35 às 13:50 
horas.
Data de abertura da Sessão: 04 de julho 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 - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 14 de junho de 2013 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 073/13 
PROCESSO Nº. 248/13

Objeto: Aquisição de bomba vácuo para uso na Garagem Muni-
cipal.
Recebimento das Propostas: 27 de junho de 2013 das 8hs até 05 
de julho de 2013 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 05 de julho de 2013  das 09:35 às 09:50 
horas.
Data de abertura da Sessão: 05 de julho 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 - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 14 de junho de 2013 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 074/13 
PROCESSO Nº. 249/13

Objeto: Aquisição de materiais elétricos para manutenção do CE-
REST.
Recebimento das Propostas: 27 de junho de 2013 das 8hs até 05 
de julho de 2013 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 05 de julho de 2013  das 13:35 às 13:50 
horas.
Data de abertura da Sessão: 05 de julho 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 - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 14 de junho de 2013 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme 
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 
HOMOLOGA a Empresa MHMB DALFRÉ EPP, objetivando a 
aquisição de freezer para as unidades básicas de saúde, relativa 
ao Pregão Eletrônico nº. 043/13 – Processo nº. 189/13 - Homo-
logado em: 07/06/2013.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o 
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HO-
MOLOGA a Empresa MWV WEB SITE COMÉRCIO DE PRODU-
TOS ELETROELETRÔNICOS LTDA ME, objetivando a aquisição 
de câmera digital para o Centro de Atendimento Educando Profª 
Maria José de Araújo, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 045/13 – 
Processo nº. 191/13 - Homologado em: 10/06/2013.

 HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o 
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HO-
MOLOGA a Empresa DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA 
ME, objetivando a aquisição de ovos brancos tipo extra, relativa ao 
Pregão Presencial nº. 054/13 – Processo nº. 141/13 - Homolo-
gado em: 04/06/2013.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 072/13 – Processo nº. 229/13
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa KATIA REGINA 
SCAREL, com valor global de R$ 820,00 (oitocentos e vinte re-
ais) objetivando a contratação de empresa para manutenção dos 
equipamentos do SAMU, com fornecimento de peças, com fulcro 
no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Tu-
rística de Avaré, 29 de maio de 2013 – Paulo Dias Novaes Filho 
– Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA Nº 
064/11 – Processo nº. 218/11, Contrato (181/11), que faz entre si 
a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa OBJE-
TIVA ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA EPP, objetivando 
a execução de apoio à prestação de serviços de assistência téc-
nica individual à população carente do Bairro Jardim Tropical, com 
prorrogação até 20 de agosto de 2013 – Paulo Dias Novaes Filho 
– Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 004/12 – Processo nº. 113/12, Contrato (270/12), que faz 
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa 
ECCO NATURA CONSTRUÇÕES LTDA EPP, objetivando a refor-
ma geral do telhado do Velório Municipal, com prorrogação até 11 
de agosto de 2013 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE 
CONTRATO E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS

Fica PRORROGADO o Contrato e READEQUADO o cronograma 
físico financeiro na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
001/10 – Processo nº. 005/10, Contrato (133/10), que faz entre si 
a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa IMPREJ 
ENGENHARIA LTDA, objetivando a contratação de empresa para 
construção do Fórum de Avaré, com prorrogação até 31 de outubro 
de 2013 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

ADITIVO DE CONTRATO
DISPENSA Nº 133/12 – Processo nº. 392/12 fica aditado o valor 
de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais), para a empresa EDU-
ARDO STENGEL DE CARVALHO & CIA LTDA ME, o que corres-
ponde a aproximadamente 5,19% (cinco vírgula dezenove por 
cento) do valor total adjudicado no processo licitatório em questão 
objetivando a contratação de empresa para serviço de desinseti-
zação no prédio da Secretaria da Educação e Unidades Escolares 
- Assinatura do Termo Aditivo em: 28 de maio de 2013.

DISPENSA Nº 007/13 
Processo nº. 011/13 fica aditado o valor de R$ 31.584,00 (trinta 
e um mil quinhentos e oitenta e quatro reais), para a empresa 
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, o que 
corresponde a aproximadamente 4,61% (quatro vírgula sessenta 
e um por cento) do valor total adjudicado no processo licitatório 
em questão objetivando a contratação de estagiários para diversas 
Secretarias - Assinatura do Termo Aditivo em: 05 de junho de 
2013.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 046/13 – Processo nº. 192/13, objetivando a aquisição de 
materiais de informática para a Secretaria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social, conforme preceitua o “caput” do artigo 
49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 04/06/13 – 
Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

TERMO DE REALINHAMENTO DE PREÇO
Fica REALINHADO o valor do contrato na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL  N° 159/12 -  Processo n° 615/12, que faz entre 
si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa AUTO 
POSTO BIZUNGA LTDA, objetivando a contratação de empresa 
para fornecimento de óleo Diesel S-10 para veículos da Educação.
Valor total do Realinhamento: R$ 339,03 (trezentos e trinta e 
nove reais e três  centavos).
Realinhado em: 05/06/13 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito 
Municipal.

Decreto nº 3.588, de 10 de junho de 2013.

(Nomeia a Comissão Organizadora do Campeonato Municipal 
de Futebol de 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 - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão Organiza-
dora do Campeonato Municipal de Futebol de 2013, com início no 
mês de agosto e término previsto para novembro de 2013.
CLAYTON FALANGHE MACÁRIO – Presidente; 
BENEDITO DA SILVA – Vice-Presidente;
ADRIANA PEDROSO FERREIRA TAMASSIA– Tesoureira;
ELIANDRO ROBERTO BRAGA - Membro;
ROSIMARY DA SILVA GONÇALVES – Membro.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 10 de junho de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO 

Decreto nº 3.589 de 10 de Junho de 2013.

(Dispõe sobre criação de vagas em concurso público e dá outras 
providências.)

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística 
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando, a necessidade de convocação de 05 (cinco) Auxiliar 
de Enfermagem, devido ao aumento substancial na demanda de 
serviços junto ao Pronto Socorro Municipal e Postos de Básicas 
de Saúde;
Considerando, que existem número de  (03) vagas ocupadas, em 
conformidade com o Concurso Público nº 006/2011, homologado 
em 26/10/2012, publicado no Semanário Oficial do Município                                                                                                                                        
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em 27/10/2012;
Considerando, que existem cargos vagos no quadro de pessoal, 
de acordo com a Lei Complementar nº 126/2010 de 02/06/2010;
Considerando, que o Edital de Divulgação de resultado final publi-
cado no Semanário Oficial em 12/05/2012 – pg. 24, constam de 59 
(cinquenta e nove) classificados:- 
D e c r e t a : -
Artigo 1º- Fica elevada em mais 05 (cinco) unidades, o número de 
vagas de Auxiliar de Enfermagem, constante do Edital de Classi-
ficação do Concurso Público nº 006/2011, homologado em 26 de 
Outubro de 2012, publicado em 27 de outubro de 2012, através do 
Decreto nº 3363;
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 10 de Junho de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº 3.590, de 11 de junho de 2013

(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica 
e dá providências.) 
Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 63/2013) 

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 :-
Art. 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 
Departamento de Contabilidade e Orçamentos da municipalidade, 
um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de R$ 106.370,21 
(cento e seis mil, trezentos e setenta reais e vinte e um centavos), 
para atendimento de despesas oriundas do repasse de Recursos 
Financeiros da União, na conformidade da funcional programática 
e modalidade de aplicação detalhada abaixo:

DESCRIÇÃO CODIGO DESCRIÇÃO VALOR- R$

ORGÃO 07.00.00
SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
SAÚDE

UNIDADE 07/01/00 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE

SUBUNIDADE 07/01/10 AMBULATÓRIO DST 
AIDS

FUNÇÃO 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO 305
GESTÃO DA 
VIGILÂNCIA 
EPDEMIOLÓGICA

PROGRAMA 1005
GESTÃO DA 
VIGILÂNCIA 
EPDEMIOLÓGICA

ATIVIDADE 2281
GESTÃO DA 
VIGILÂNCIA 
EPDEMIOLÓGICA

FONTE 95

TRANSFERENCIAS 
E CONVENIOS 
FEDERAIS– 
VINCULADOS– 
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

COD.APLICAÇÃO 300.019
INCENTIVO NO 
ÂMBITO DO PROGR. 
NAC. HIV/AIDS

DESPESA

CAT.ECONÔMICA 4.4.90.52.00
EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL 
PERMANENTE

106.370,21

TOTAL........................ 106.370,21

                      
Art. 2º - Para cobertura das despesas com a Execução deste Decreto 
serão utilizados os recursos provenientes do SALDO FINANCEIRO 
REMANESCENTE APURADO EM 31/12/2012 REFERENTE AO 
CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAUDE, INCEN-
TIVO NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E 
OUTRAS DST.
Art. 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogada a lei nº 1.678, de 21 de maio de 2013.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de junho de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº 3.591, de 11 de junho de 2013

(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial  que  especifica 
e dá providências).
Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 57/2013) 

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:-
Art 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 
orçamento vigente – Lei Municipal nº 1.635 de 04/12/2012 através 
do Departamento de Contabilidade e Orçamentos da municipalidade, 
um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de R$ 20.000,00 (Vin-
te mil reais), para atendimento de despesas oriundas da participação 
na qualidade de membro consorciado no “CONSÓRCIO INTERMU-
NICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO – POLO CUESTA”, 
considerando ainda alterados o PPAG – Plano Plurianual de Ações 
de Governo 2010/2013 – Lei Municipal nº 1.284 de 25/11/2009  e a 
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, na conformidade da funcional 
programática e modalidade de aplicação detalhada abaixo:

DESCRIÇÃO CODIGO DESCRIÇÃO VALOR -  R$
ORGÃO 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO

UNIDADE 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
FUNÇÃO 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

SUBFUNÇÃO 695 TURISMO
PROGRAMA 6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
ATIVIDADE 2469 TRANSFERENCIAS À CONSORCIO PÚBLICO

FONTE 01 TESOURO
COD.APLICAÇÃO 110.000 RECURSO GERAL
CAT.ECONÔMICA 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO 20.000,00

TOTAL........................ 20.000,00

Art. 2º - Para cobertura das despesas com a execução deste Decreto 
serão utilizados os recursos provenientes da ANULAÇÃO PARCIAL 
da dotação abaixo demonstrada. 

DESCRIÇÃO CODIGO DESCRIÇÃO VALOR -  R$
ORGÃO 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO

UNIDADE 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
FUNÇÃO 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

SUBFUNÇÃO 695 TURISMO
PROGRAMA 6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

ATIVIDADE 2296 REALIZAÇÃO EVENTOS TURÍSTICOS
FONTE 01 TESOURO

COD.APLICAÇÃO 110.000 RECURSO GERAL
DESPESA 936 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 20.000,00

TOTAL........................ 20.000,00

Art. 3º  -  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de junho de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Decreto nº 3.592, de 11 de junho de 2013
 
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica 
e dá providências)
Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 56/2013) 

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística 
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a:-
Artigo 1º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 
de Março de 1964,  combinado com o artigo 167, § 2º da Constitui-
ção Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar 
no Departamento de Contabilidade e Orçamentos da Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL 
no valor de R$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais), para atendi-
mento de despesas oriundas do repasse de Recursos Financeiros 
do Governo Federal, na conformidade da funcional programática e 
modalidade de aplicação detalhada abaixo:

DESCRIÇÃO CODIGO DESCRIÇÃO VALOR R$
ORGÃO 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

07.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 07.01.04 DEPTO. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
FUNÇÃO 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PROGRAMA 1014 VIGILANCIA EM SAÚDE

PROJETO 2281 GESTÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E 
AMBIENTAL

FONTE 95 REC.FEDERAL – EXERCÍCIO ANTERIOR
COD.APLICAÇÃO 300.097 FNS – ESTRUTURAÇÃO TECNOL.VISA DA UF

DESPESA
CAT.ECONÔMICA 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM. 10.500,00

 TOTAL 10.500,00

Artigo 2º - Para cobertura das despesas com a Execução deste 
Decreto serão utilizados os recursos provenientes do Ministério da 
Saúde através da Portaria MS/GM n°. 2.363 de 18 de outubro de 
2012 e CIB/SP n°. 97/2012. 
Artigo 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de junho de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº 3.597, de 14 de junho de 2013.

(Reorganiza a Comissão Organizadora dos Jogos Regionais de 
Votorantim 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 - Fica reorganizada, na forma abaixo, a Comissão Orga-
nizadora dos Jogos Regionais de Votorantim 2013:-
CLAYTON FALANGHE MACÁRIO – Presidente; 
ADRIANA PEDROSO FERREIRA TAMASSIA – Tesoureiro;
ROSIMARY DA SILVA GONGALVES – Membro;
ALEXANDRE FAUSTINO – Membro.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 14 de junho de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Lei nº 1.685, de 11 de junho de 2013

(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica 
e dá providências.)
Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 63/2013) 
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei;
Art. 1º- 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 
Departamento de Contabilidade e Orçamentos da municipalidade, 
um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de R$ 106.370,21 
(cento e seis mil, trezentos e setenta reais e vinte e um centavos), 
para atendimento de despesas oriundas do repasse de Recursos 
Financeiros da União, na conformidade da funcional programática 
e modalidade de aplicação detalhada abaixo:
DESCRIÇÃO CODIGO DESCRIÇÃO VALOR- R$
ORGÃO 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 07/01/00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNIDADE 07/01/10 AMBULATÓRIO DST AIDS
FUNÇÃO 10 SAUDE
SUBFUNÇÃO 305 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA
PROGRAMA 1005 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA
ATIVIDADE 2281 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA

FONTE 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS– 
VINCULADOS– EXERCÍCIOS ANTERIORES

COD.APLICAÇÃO 300.019 INCENTIVO NO ÂMBITO DO PROGR. NAC. HIV/
AIDS

DESPESA
CAT.ECONÔMICA 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 106.370,21

TOTAL........................ 106.370,21

Art. 2º - 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 MINISTÉRIO DA SAUDE, INCEN-
TIVO NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E 
OUTRAS DST.
Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogada a lei nº 1.678, de 21 de maio de 2013.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de junho de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Lei nº 1.688, de 11 de junho de 2013
(Inclui no artigo 4º da Lei 1.338 de 30/03/2010, no mês de Abril, o “Dia 
Municipal de Conscientização do Autismo” e dá outras providências)
Autoria: Vereador ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA
(Projeto de Lei nº 48/2013) 
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 - Fica incluído no artigo 4º da Lei 1338 de março de 2010, 
no mês de abril o “Dia Municipal de Conscientização do Autismo” a 
ser comemorado anualmente, no dia 02 de abril.
Artigo 2º - No referido dia, poderá ser realizado, eventos para 
conscientização, seminários, palestras e cursos sobre a síndrome 
do autismo.
Parágrafo único: A divulgação planejamento e realização dos 
eventos ficarão a cargo da comissão organizadora.
Artigo 3º -   A presente Lei entrará em vigor após sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de junho de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

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

SUPERVISORA DA SECRETARIA
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RESOLUÇAO COMTUR N.º 002/2013 

O Conselho Municipal de Turismo (COMTUR Avaré), usando as 
atribuições que lhe confere o Artigo 4 da Lei  n.º 1.275/2009, em 
consonância com o aprovado na reunião ordinária realizada em 5 
de junho de 2013, ao que se refere o projeto de aplicação de ver-
bas remanescentes do DADE  do ano de 2008, 
RESOLVE: 
Art. 1º. Aprovar o projeto apresentado pelo secretário de turismo 
no valor de R$ 509.210,88, (quinhentos e nove mil, duzentos e 
dez reais e oitenta e oito centavos) para aplicação em infra-es-
trutura urbana, especificamente em construção de galeria pluvial 
e drenagem e asfaltamento da Rua Dr. Amadeu Arruda Botelho.  
O prazo de execução da obra é de 12 meses a contar da data de 
liberação do recurso do DADE e após celebração de contrato. 
Art. 2º.  A presente Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Avaré 12 de junho de 2013
Lambertus J.A.M.v.H.Heijmeijer

Presidente
COMTUR Avaré

Lei nº 1.686, de 11 de junho de 2013

(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial  que es-
pecifica e dá providências). 

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 57/2013)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei;
Art 1º -  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 or-
çamento vigente – Lei Municipal nº 1.635 de 04/12/2012 através do 
Departamento de Contabilidade e Orçamentos da municipalidade, 
um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de R$ 20.000,00 
(Vinte mil reais), para atendimento de despesas oriundas da par-
ticipação na qualidade de membro consorciado no “CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO – POLO 
CUESTA”, considerando ainda alterados o PPAG – Plano Pluria-
nual de Ações de Governo 2010/2013 – Lei Municipal nº 1.284 de 
25/11/2009  e a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, na con-
formidade da funcional programática e modalidade de aplicação 
detalhada abaixo:

DESCRIÇÃO CODIGO DESCRIÇÃO VALOR -  R$
ORGÃO 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO

UNIDADE 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
FUNÇÃO 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

SUBFUNÇÃO 695 TURISMO
PROGRAMA 6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
ATIVIDADE 2469 TRANSFERENCIAS À CONSORCIO PÚBLICO

FONTE 01 TESOURO
COD.APLICAÇÃO 110.000 RECURSO GERAL
CAT.ECONÔMICA 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO 20.000,00

TOTAL........................ 20.000,00

Art. 2º - Para cobertura das despesas com a execução desta Lei 
serão utilizados os recursos provenientes da ANULAÇÃO PAR-
CIAL da dotação abaixo demonstrada. 

DESCRIÇÃO CODIGO DESCRIÇÃO VALOR -  R$
ORGÃO 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO

UNIDADE 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
FUNÇÃO 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

SUBFUNÇÃO 695 TURISMO
PROGRAMA 6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

ATIVIDADE 2296 REALIZAÇÃO EVENTOS TURÍSTICOS
FONTE 01 TESOURO

COD.APLICAÇÃO 110.000 RECURSO GERAL
DESPESA 936 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 20.000,00

TOTAL........................ 20.000,00

Art. 3º  -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de junho de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

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

SUPERVISORA DA SECRETARIA

Lei nº 1.687, de 11 de junho de 2013
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial
que especifica e dá providências)
Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 56/2013) 
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei;
Artigo 1º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 
de Março de 1964,  combinado com o artigo 167, § 2º da Constitui-
ção Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar 
no Departamento de Contabilidade e Orçamentos da Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL 
no valor de R$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais), para atendi-
mento de despesas oriundas do repasse de Recursos Financeiros 
do Governo Federal, na conformidade da funcional programática e 
modalidade de aplicação detalhada abaixo:

DESCRIÇÃO CODIGO DESCRIÇÃO VALOR R$
ORGÃO 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

07.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 07.01.04 DEPTO. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
FUNÇÃO 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PROGRAMA 1014 VIGILANCIA EM SAÚDE

PROJETO 2281 GESTÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E 
AMBIENTAL

FONTE 95 REC.FEDERAL – EXERCÍCIO ANTERIOR
COD.APLICAÇÃO 300.097 FNS – ESTRUTURAÇÃO TECNOL.VISA DA UF

DESPESA
CAT.ECONÔMICA 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM. 10.500,00

 TOTAL 10.500,00

Artigo 2º - Para cobertura das despesas com a Execução desta Lei 
serão utilizados os recursos provenientes do Ministério da Saúde 
através da Portaria MS/GM n°. 2.363 de 18 de outubro de 2012 e 
CIB/SP n°. 97/2012. 
Artigo 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de junho de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Ouvidoria Municipal:

3711-2500

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 116/2013

      O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria nº 
6397/2013 de 02/01/2013,  considerando não comparecimento 
do 12º classificado convocado através do Edital de Convoca-
ção nº112/2013, convoca os classificados no Concurso Público 
nº 003/2012, publicado em 14/11/2012, homologado pelo Decreto 
nº 3453/2013 de 10/01/2013, publicado em 12/01/2013, para o car-
go de PEB II- Inglês, conforme classificação abaixo descrita, para 
contrato temporário regido pela CLT para suprir licença maternida-
de de servidora, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
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COMuNICAdOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES PARA A 
DIRETORIA GERAL E DIRETORIA ASSOCIAÇÃO 

DE ARBITROS DE FUTEBOL DE AVARÉ.

A Comissão Eleitoral, escolhida pelo CONGRESSO e reunião 
extraordinária, realizada no dia 20 de maio de 2011, pelo pre-
sente instrumento, convoca: eleição para os cargos de diretoria 
geral da Associação de Árbitros de Futebol de Avaré para o bi-
ênio 2011/2013. O presente instrumento rege-se pelo regimento 
Interno, regimento Geral e o Estatuto da Associação de Árbitros 
de Avaré.
Da Convocação
Art. 1°.Conforme resolução da ASSOCIAÇÃO em reunião extraor-
dinária realizada no dia 20 de maio de 2011, convoca-se eleições 
para a escolha de Diretoria- Geral segundo as disposições do pre-
sente instrumento, a realizar-se no dia 18 de junho de 2013 do ano 
em curso, as 19:00 horas  no ginásio Kim Negrão situado a rua 
Anacleto Pires S/n.
A Comissão Eleitoral disponibilizará cópia do presente Edital à re-
presentante de cada categoria bem como divulgará em local de 
fácil visualização e acesso.
As atividades desta comissão se concentrarão na ASSOCIAÇÃO 
DE ARBITROS DE FUTEBOL DE AVARÈ.
Todas as questões omissas serão deliberadas por esta comissão.
Quaisquer alterações no presente Edital só serão realizadas por 
meio de outro Edital.

COMISSÂO ELEITORAL

úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento 
de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio 
Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga.

Class. Nome
13º GABRIEL RIBEIRO STELLA

Estância Turística de Avaré, aos 14 dias do mês de Junho de 
2013.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretário Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO
CONFORME L.C. 1511/2011

DENOMINAÇÃO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da  L.C. Nº 1511/2011

REQUISITO
Graduação em curso superior de licenciatura plena em disciplinas 
específicas das áreas do currículo das unidades escolares do 
sistema municipal de ensino de acordo com a legislação vigente

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 117/2013

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado 
pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria nº 
6397/2013 de 02/01/2013, considerando que:  desistência do 
117º e 118º classificados e não comparecimento dos 115º, 
116º, 119º, 122º e 124º classificados, convoca os classificados 
no Concurso Público nº 003/2012, publicado em 14/11/2012, 
homologado pelo Decreto nº 3453/2013 de 10/01/2013, publicado 
em 12/01/2013 para o cargo de Professor Adjunto, conforme 
classificação abaixo descrita;para contrato temporário regido pela 
CLT, até o final do presente ano letivo de 2013, a comparecer 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da 
publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos 
e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga.
                         

Class. Nome
125º ANA PAULA SILVERIO
126º ANA MARIA DA SILVA
127º MARA BEATRIZ SANTOS ARRUDA
128º SIMONE REGINA MOREIRA DO NASCIMENTO
129º TAIS LOUVISON CORDEIRO DA SILVA
130º ANGELA MARIA DA SILVA MORAES
131º DIMAS DE MATOS SILVA

Estância Turística de Avaré, 
aos 14 dias do mês de Junho de 2013.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO – CONFORME L.C. 1511/2011
DENOMINAÇÃO PROFESSOR ADJUNTO

Realizar a substituição eventual e temporária do PEBI e 
PEB II; reger classes e ministrar aulas atribuídas a titulares 
de cargos nos casos de substituição temporária, assumindo 
todas as atribuições do docente substituídos durante o período 
de substituição; reger classes e ministrar aulas cujo número 
reduzido não justifique o provimento de cargos; participar da 
elaboração da proposta pedagógica da unidade escolar; auxiliar 
o professor titular na regência de classe; atuar em processos de 
recuperação para alunos de menor rendimento; executar demais 
atribuições correlatas estabelecidas pelo Diretor de escola ou 
pela Secretaria Municipal da Educação.

REQUISITO Graduação em curso superior de licenciatura plena em Pedagogia 
com habilitação específica ou em Curso Normal Superior

CARGA HORÁRIA 20 horas semanais 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 118/2013

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado 
pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria nº 
6397/2013 de 02/01/2013, considerando demissão de servidor 
e não comparecimento do 09º classificado convocado pelo 
Edital de Convocação nº 108/20213, convoca os classificados no 
Concurso Público nº 001/2009, homologado pelo Decreto nº 2.223 
de 15/10/09, publicado em 24/10/09, prorrogado pelo Decreto nº 
2.934 de 19/10/2011, publicado em 22/10/2011, para o exercício de 
Emprego Público junto aos PSFs, na função de Dentista-PSF, 
conforme classificação abaixo descrita; a comparecer no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação 
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de 
Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga.
Class. Nome
10º KARLA NAHOMI BABA

Estância Turística de Avaré, 
aos 14 dias do mês de Junho de 2013.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO 
CONFORME L.C. 097/2009

DENOMINAÇÃO DENTISTA - PSF
ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da  L.C. Nº 097/2009
REQUISITO Nível Superior com Graduação em Odontologia - CRO
CARGA HORÀRIA 40 (quarenta) horas semanais)

  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 119/2013
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria nº 
6397/2013 de 02/01/2013, considerando não comparecimento 
do 28º classificado convocado através do edital de convocação 
nº 107/2013, convoca os classificados no Concurso Público nº 
001/2009, homologado pelo Decreto nº 2.223 de 15/10/09, publica-
do em 24/10/09, prorrogado pelo Decreto nº 2.934 de 19/10/2011, 
publicado em 22/10/2011, para o exercício de Emprego Público 
junto aos PSFs, na função de Enfermeiro – PSF , conforme 
classificação abaixo descrita; a comparecer no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no 
Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado 
a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga.

Class. Nome
29º NATALIA EDUARDA FURLAN

             
Estância Turística de Avaré, 

aos 14 dias do mês de Junho de 2013.
DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN

Secretária Municipal da Administração
ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 097/2009

DENOMINAÇÃO ENFERMEIRO - PSF
ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da  L.C. Nº 097/2009
REQUISITO Nível Superior com Graduação em Enfermagem - COREN
CARGA HORARIA 40( Quarenta) horas semanais

  

CONVOCAÇÃO – 2ª ETAPA
Processo Seletivo nº 001/2013 - AJUDANTE GERAL
Os classificados do  82º  a  92º  lugar do sexo masculino e 14º  e  
15º  lugar do sexo feminino
ESTÃO CONVOCADOS  à comparecerem no CENTRO ADMINIS-
TRATIVO MUNICIPAL - DEMEP,  Rua Rio Grande do Sul, n• 1.810 
– Centro,  no dia 26/06/2013 – terça –feira  a partir das  13h00min, 
para realizarem as avaliações de aptidão física e médica, por motivo 
de pedido de demissão, abandono de emprego e suprir as vagas do 
processo, conforme relações dos classificados abaixo.
NÃO será admitido atraso na chegada para as avaliações.
Para submeter-se as  avaliações médica e aptidão física, os candida-
tos devem apresentar os seguintes documentos para identificação:   
Carteira de trabalho – CTPS   e  Documento de Identidade – RG.
O candidato sem os documentos acima não poderá participar das 
avaliações, ficando desclassificado do certame.
Estância Turística de Avaré, aos 13 de junho de 2.013.

Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal
Departamento Médico de Pessoal – DEMEP.
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esportes

Desde a manhã do último sá-
bado, a Estância Turística de Avaré 
voltou a integrar, oficialmente, o 
projeto estadual Navega SP. O lan-
çamento oficial da iniciativa acon-
teceu no Horto Florestal, área em 
que os estudantes inscritos vão 
receber treinamentos em esportes 
náuticos.

A cerimônia de abertura do 
projeto contou com a presença 
de dirigentes municipais, além de 
professores e alunos de escolas 
participantes do projeto, instruto-
res e membros dos núcleos do Na-
vega SP sediados nas cidades de 
Fartura e Barra Bonita.

“O fato do projeto do Horto se-
diar o Navega SP, além de facilitar 
o transporte dos alunos inscritos, 
servirá para embelezar ainda mais 
o nosso parque, consolidando-o 
como uma opção de lazer para to-
dos os cidadãos”, destacaram os 
técnicos da equipe da Secretaria 
Municipal de Esportes. 

O projeto Navega SP ensina a 
prática de vela e canoagem a es-
tudantes da Rede Pública de Ensi-
no com idades entre 10 e 15 anos. 
O núcleo avareense dispõe de sete 
caiaques, sete barcos a velas e um 
barco a motor de apoio, além de 
coletes salva-vidas e uniformes 
que serão utilizados pelos partici-
pantes.

Cabe à Prefeitura a cessão de 
alimentação para os participantes. 
Informações sobre novas turmas 
de aprendizes, bem como prazos 
para futuras inscrições, podem 
ser adquiridas diretamente na 
Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer, na Praça Prefeito Romeu 
Bretas, 295 (Concha Acústica) ou 
pelo telefone 3732-0756.

Lançado o projeto Navega SP em Avaré
Neste ano, as 

atividades acontecem 
nas águas do lago do 

Horto Florestal
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Convocação 
A Presidente do Conselho Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social (CMAS) Sra. Priscila Félix, vem por meio 
deste convocar todos os Conselheiros, para reunião Ordinária 
que será realizada na data de 20/06/2013  às 09:00 horas, na  
Sala dos Conselhos Municipais junto à Secretaria Municipal 
Assistência e Desenvolvimento Social situada na Rua Rio 
Grande do Sul, 1750, fundos.
Pauta:
•	 Reunião Ordinária Mensal;
•	 Leitura de ata, documentos, deliberações e 
encaminhamentos;
•	 Outros assuntos.

A participação de todos é muito importante, em caso de 
imprevistos favor informar por escrito.

   e-mail:   cmasavare@hotmail.com

COMUNICADO
O  Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – CMDCA,  Sr. Rubens Renato Pereira,   
vem por meio deste tornar público  que na data de 17.06.13 
às 09 horas estará sendo realizado na sede da Associação 
Avaré de Antigomobilismo – Rua Santos Dumont, 1890, o 
Encontro Municipal para discussão o “IV Encontro Lúdico”, 
com participação dos alunos da rede municipal, estadual e 
assistidos das entidades do município, onde haverá também 
a eleição dos delegados adolescentes e crianças para o 
Encontro Regional e “V Encontro Lúdico” Estadual.

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 
COMTUR AVARÉ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 2013
1ª e 2ª CHAMADA
O presidente do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR 
Avaré, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 1.275, de 10 de 
novembro de 2009, Artigo 10, §s 1º, 2º e 3º e Artigo 14, CONVOCA 
seus conselheiros titulares e suplentes e CONVIDA os cidadãos 
avareenses interessados no desenvolvimento turístico do município, 
para comparecerem à 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA, a ser realizada 
no próximo dia 25 de junho de 2.013, terça-feira, na Câmara dos 
Vereadores da Estância Turística de Avaré, Avenida Prefeito Misael 
Euphrásio Leal, nº 999, Centro, Avaré-SP, em primeira chamada  
às 18h30, com a maioria simples de seus membros; e em segunda 
chamada às 19h00, com qualquer quórum, independente da pro-
porcionalidade de sua constituição, para deliberar sobre a seguinte 
PAUTA: I. Abertura; II. Expediente: 1) Comunicação do Presiden-
te; 2) Informes da Secretaria Executiva; III. ORDEM DO DIA: 1. 
Apresentação do projeto para aplicação da verba do DADE/2013 
no Camping Municipal da Estância Turística de Avaré; 2. Demais 
assuntos, deliberativos ou não, mas de interesse do colegiado 
de turismo; 4. Encerramento.
Estância Turística de Avaré, 12 de junho de 2.013

LAMBERTUS HEIJMEIJER
Presidente

VILMA ZANLUCHI 
Secretária Executiva

FERNANDO FRANCO AMORIM
Secretário Adjunto

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 
COMTUR AVARÉ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2013
1ª, 2ª CHAMADA
O presidente do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR 
Avaré, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 1.275, de 10 de 
novembro de 2009, Artigo 10, §s 1º, 2º e 3º e Artigo 14, CONVOCA 
seus conselheiros titulares e suplentes e CONVIDA os cidadãos 
avareenses interessados no desenvolvimento turístico do município, 
para comparecerem à 1ª Reunião Extraordinária, a ser realizada 
no dia 17 de junho de 2.013, segunda-feira, na sede da Associa-
ção Regional dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Avaré 
(AREA), Rua dos Engenheiros, 26, Colina da Boa Vista, Avaré-SP, 

em primeira chamada  às 18h30, com a maioria simples de seus 
membros; e em segunda chamada às 19h00, com qualquer quó-
rum, independente da proporcionalidade de sua constituição, para 
deliberar sobre a seguinte PAUTA: I. Abertura; II. Expediente: 1) 
Comunicação do Presidente; 2) Informes da Secretaria Exe-
cutiva; III. ORDEM DO DIA: 1. Leitura, discussão e votação do 
Relatório da Comissão Especial sobre a aplicação da verba 
do DADE/2013, realizado em 10/06/2013; 2. Demais assuntos, 
deliberativos ou não, mas de interesse do colegiado de turismo; 
4. Encerramento.
Estância Turística de Avaré, 12 de junho de 2.013

LAMBERTUS HEIJMEIJER
Presidente

VILMA ZANLUCHI 
Secretária Executiva

FERNANDO FRANCO AMORIM
Secretário Adjunto

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS
PROCESSO Nº 0012764-13.2011.8.26.0073 - Número de Ordem: 
2915/11 O Doutor Luciano José Forster Junior, MM. Juiz de Direito da 
2ª Vara Cível da Comarca de Avaré, do Estado de São Paulo,  na for-
ma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, em especial ao 
requerido JULIANO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, portador 
do RG nº 5.816.016-4 e inscrito no CPF sob nº 017.788.319-74, 
que perante este Juízo da Segunda Vara Cível desta Comarca de 
Avaré-SP, se processa uma Ação de Procedimento Ordinário, proc. 
0012764-13.2011.8.26.0073, ordem 2915/2011, promovida por FUN-
DAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ FREA, sendo que 
o pedido na petição inicial é o seguinte:- “A autora celebrou com o 
requerido um contrato de prestação de serviços educacionais, para 
prestação de serviços educacionais para seu filho, no ano de 2007, 
no entanto deixou de efetuar o pagamento da mensalidade outubro 
de 2.007. O valor atualizado da mensalidade em atraso totaliza 
R$290,71, que foi corrigido monetariamente, assim requer a citação 
do requerido, para que pague, no prazo legal, caso deseje, conteste 
a ação. Protesta provar o alegado por todos os meios admitidos 
em direito, especialmente pelo depoimento pessoal do requerido, 
sob pena de confesso. Dá-se a causa o valor R$290,71. Tentada a 
citação em todos os endereços constantes dos autos, através de 
pesquisas pelo Bacenjud, Infojud, SIEL e companhias telefônicas, 
resultando negativas, declarando o requerido que encontra-se em 
lugar incerto e não sabido, determinando a citação por este edital, 
CIENTIFICANDO-O que o prazo para contestação será de 15 
(quinze) dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publi-
cado na forma da lei. Avaré, 06 de junho de 2.013. Eu, Peterson 
Nunes - Escrevente Técnico Judiciário, digitei. Eu, Júlio Jorge de 
Oliveira - Escrivão Judicial, conferi. (a) Luciano  José Forster Júnior 
Juiz de Direito.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 

PROCESSO Nº 0011640-29.2010.8.26.0073
O(A) Doutor(a) Fabrício Orpheu Araújo, MM. Juiz(a) de Direito da 
1ª Vara Cível, do Foro Foro de Avaré, da Comarca de Avaré, do 
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Marceli 
Amaro Cinel, CPF 279.911.608-66, RG 27.535.858-6, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Ordinário por parte de Funda-

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.

PROCESSO Nº 0014373-31.2011.8.26.0073 Ordem nº 3.441/2011 
O Doutor Fabrício Orpheu Araújo, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro de Avaré, da Comarca de de Avaré, do Estado de 
São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARIA CONCEIÇÃO 
APARECIDA BRUNO, com endereço à Chácara Santa Mônica, Avaré 
- SP, CPF 005.362.248-03, RG 10481492, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Ordinário por parte de Fundação Regional 
Educacional de Avaré - Frea, alegando em síntese ser credora da 
requerida no valor de R$ 7.016,10, atualizado até dezembro/2011, 
tendo em vista que deixou de pagar as mensalidades do curso a 
qual era regularmente matriculada junto à instituição de ensino 
requerente. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pela ré, como 
verdadeiros, os fatos articulados pela autora. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum 
localizado na Praça: Paulo Gomes de Oliveira, 57, Centro - CEP 
18701-030, Fone: (14) 3733-8989, Avare-SP.

ção Regional Educacional de Avaré Frea, alegando em síntese: A 
Fundação alega haver celebrado contrato de prestação de serviços 
educacionais com a requerida, no ano letivo de 2006 matriculado no 
curso superior de Matemática, tendo o mesmo deixado de efetuar o 
pagamento das mensalidades de 10 de janeiro a 10 de dezembro de 
2006, no valor de R$ 96,87 cada uma, também não quitou parcelas 
vencidas em 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2006, no valor de R$ 
125,56 cada uma, sendo que o valor total e atualizado até dezembro 
de 2010 perfazia o montante de R$ 2.590,62. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, especial-
mente a requerida MARCELI AMARO CINEL, expediu-se o presente 
edital, com o prazo de vinte (20) dias, que será publicado e afixado 
na forma da lei, e pelo qual fica CITADA para os atos e termos da 
mencionada ação, CIENTIFICANDO-A de que poderá, querendo, 
contestar a presente ação no prazo de quinze (15) dias, após o 
prazo do edital, ADVERTINDO-A de que não sendo contestada a 
ação no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial, nos termos do art. 285, 2ª parte. C.c. art. 
319 ambos do CPC, bem como de que a contestação é o momento 
peremptório para a juntada de documentação inerente à comprova-
ção de suas alegações, artigos 396 e 397 do CPC. Será o presente 
edital afixado no local de costume e publicado pela imprensa Oficial 
e local na forma da lei. Avaré, 05 de junho de 2013.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.

PROCESSO Nº 0012864-65.2011.8.26.0073 nº de Ordem 3119/11 
O(A) Doutor(a) Fabrício Orpheu Araújo, MM. Juiz(a) de Direito da 
1ª Vara Cível, do Foro Foro de Avaré, da Comarca de Avaré, do 
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ÂNGELA 
APARECIDA SILLIO, portadora do CPF 052593578-92, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Ordinário-Proc. nº 3119/2011, 
requerida por FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ 
- FREA, pela qual a Fundação alega haver celebrado contrato de 
prestação de serviços educacionais com a requerida, no ano letivo de 
2007 em relação a seu filho menor J.P.G.S., tendo a mesma deixado 
de efetuar o pagamento das mensalidades de 10 de fevereiro a 10 
de dezembro de 2007, no valor de R$ 367,00 cada uma, também 
o valor correspondente a um dependência de 10 de Março; 15 de 
abril a 15 de dezembro de 2007, no valor de R$154,00, sendo que 
o valor total e atualizado até novembro de 2011 perfazia o montan-
te de R$8.180,58. E, para que chegue ao conhecimento de todos 
e ninguém possa alegar ignorância, especialmente a requerida 
ÂNGELA APARECIDA SILLIO, expediu-se o presente edital, com o 
prazo de vinte (20) dias, que será publicado e afixado na forma da 
lei, e pelo qual fica CITADA para os atos e termos da mencionada 
ação, CIENTIFICANDO-A de que poderá, querendo, contestar a 
presente ação no prazo de quinze (15) dias, após o prazo do edital, 
ADVERTINDO-A de que não sendo contestada a ação no prazo 
legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 
na inicial, nos termos do art. 285, 2ª parte. C.c. art. 319 ambos do 
CPC, bem como de que a contestação é o momento peremptório 
para a juntada de documentação inerente à comprovação de suas 
alegações, artigos 396 e 397 do CPC. Será o presente edital afixado 
no local de costume e publicado pela imprensa Oficial e local na 
forma do artigo 232, inciso III do CPC. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade e comarca de 
Avare, 04 de junho de 2013.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretaria Municipal de Planejamento e Transportes, 

através do Departamento Municipal de Trânsito, convida 
todos os interessados a participar da 1ª Audiência Pública 
para discussão da nova Legislação referente a Regula-
mentação da Atividade Taxista, no Municipio de Avaré, á 
realizar-se na Câmara Municipal de Avaré no dia 19/06/2013 
às 19:00 horas.

Avaré, 07 de junho de 2013

João José Dalcim
Secretário Municipal de Planejamento e Transportes
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EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO 20 (VINTE) DIAS
30/11/2012-EDITAL DE CITAÇÃO DE ADRIANA SILVA GARCIA, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE PROCEDIMENTO ORDINARIA, 
PROC. Nº 3263/2010, REQUERIDO POR FUNDAÇÃO REGIONAL 
EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA, COM PRAZO DE VINTE (20) 
DIAS. O Doutor FRABRICIO ORPHEU ARAUJO, MM. Juiz de Direito 
da Primeira Vara Judicial da Comarca de Avaré - SP, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possam, em especial a reque-
rida ADRIANA SILVA GARCIA, brasileira, maior, portadora do RG 
nº 16.598.657, CPF nº 086.901.818-30, que perante este Juízo da 
Primeira Vara Civel desta Comarca de Avaré-SP, se processa uma 
Ação de Procedimento Ordinario, proc. 3263/10, promovida por 
FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA; tendo 
o pedido na petição inicial é o seguinte:- “A autora celebrou com a 
requerida um contrato de prestação de serviços educacionais, onde 
curso Pedagogia, concluindo sua graduação no ano de 2006, colan-
do grau em 2007, no entanto deixou de efetuar os pagamento das 
mensalidade de Janeiro/2006 à dezembro/2006. O valor atualizado 
das mensalidade em atraso totaliza R$ 5.883,67, que foi corrigido mo-
netariamente, assim requer a citação da requerida, para que pague 
, no prazo legal, caso deseje, conteste a ação. Protesta em provar 
o alegado por todos os meios admitidos em direito, especialmente 
pelo depoimento pessoal da requerida, sob pena de confesso. Dáse 
a causa o valor de R$ 5.883,67. Nestes termos P. Deferimento. Av., 
26/11/2010 (a.) Dr. Frederico de Albuquerque Plens OAB/SP 92.781. 
Houve emenda a inicial as fls. 22/24, para constar a planilha que 
consigne das iniciais e finais e índices de atualização utilizados, 
10/02/26 à 10/04/06, 10/07/06 à 10/12/06 no valor de R$322,90, e 
10/05/06 à 10/06/06 no valor de R$ 96,87, nova emenda da inicial 
a fls. 30/32, para constar o valor de debito em R$ 5.372,66. Tentada 
a citação em todos os endereços constantes dos autos, através de 
pesquisas pelo Bacen-jud, Infojud, Siel e companhias telefônicas, 
resultando negativas, declarando a requerida que encontra-se em 
lugar incerto em não sabido, determinando a citação por este edital. 
CIENTIFICIANDO-A que o prazo para contestação será de quinze 
(15) dias. É o presente edital expedido na forma e sob as penas 
da lei, com prazo de vinte (20) dias. E para que não se alegue de 
futuro, ignorância, foi expedido o presente e afixado uma das vias 
no átrio do Forum. Av., 29.11.2.012. FABRICIO ORPHEU ARAUJO 
Juiz de Direito 

ATO DA MESA Nº 61/2013
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências)
A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TU-
RÍSTICA DE AVARÉ NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 
RESOLVE: 
Artigo 1º - Fica aberto no Departamento de Contabilidade da Câmara 
de Vereadores da Estância Turística de Avaré o Crédito Adicional no 
valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para suplementar as 
seguintes dotações orçamentárias:

01.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.01.02 DIRETORIA DA CAMARA
01.01.7005.2258 Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.30.00 10-Material de Consumo 25.000,00

TOTAL 25.000,00

Artigo 2º - O valor do Crédito Adicional Suplementar de que trata 
o Artigo anterior será coberto com recursos da anulação e redução 
da seguinte dotação do Orçamento vigente:
01.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.02 DIRETORIA DA CÂMARA
01.122.7005.2258 Manutenção dos Serviços Administrativos
3.1.90.11.00 7-Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal 

Civil 25.000,00

TOTAL 25.000,00

Artigo 3º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 

13 de junho de 2013

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente

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 Vereado-
res da Estância Turística de Avaré na data supra

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

ATO DA MESA Nº 60/2013
(Dispõe sobre a constituição de comissão especial para apuração 
de eventual assédio moral por parte do Secretário Municipal de 
Turismo da Estância Turística de Avaré e adota outras providências)
A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS 
E LEGAIS, 
CONSIDERANDO a matéria veiculada no Jornal A Comarca, intitu-
lada “Artesãos afirmam terem sido desrespeitados por Secretário 
de Turismo”, edição de 08 a 14 de junho de 2013;
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica constituída a comissão especial para apuração de 
eventual assédio moral por parte do Secretário Municipal de Turismo 
da Estância Turística de Avaré, conforme matéria veiculada no Jornal 
A Comarca, intitulada “Artesãos afirmam terem sido desrespeitados 
por Secretário de Turismo”, edição de 08 a 14 de junho de 2013.
Artigo 2º - A comissão será composta pelos Vereadores Roberto 
Araujo, Denilson Rocha Ziroldo, Rosângela Paulucci Paixão Pereira 
e como membro substituto o Vereador Antonio Leite de Oliveira, 
devendo ser presidida pelo Vereador Roberto Araujo. 
Artigo 3º - A comissão terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
para conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório conclusivo.
Parágrafo Único - Transcorrido o prazo sem a apresentação do rela-
tório de que trata o caput, a comissão ficará automaticamente extinta.
Artigo 4º - A comissão poderá contar com auxílio da Divisão Ju-
rídica da Câmara, órgãos externos de consultoria e de cidadãos 
interessados na matéria.
Artigo 5º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação no 
local de costume. 
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, 
aos 11 de junho de 2013.

MARCELO JOSÉ ORTEGA
Presidente em exercício 

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
1º Secretário

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
2o Secretário 

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Referente: Prorrogação do Contrato firmado em 06/06/2011 – Pre-
gão Presencial 06/2011 - Processo nº 11/2011 
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: TELEFONICA BRASIL S/A
Objeto: prestação de serviços de Link Dedicado 4 Mbps para 
acesso a internet com fornecimento de roteador para a Câmara de 
Vereadores da Estância Turística de Avaré
Prazo de vigência do contrato: 06/06/2014
Valor global R$ 41.880,00 (quarenta e um mil oitocentos e oitenta 
reais), sendo R$ 3.490,00 (três mil quatrocentos e noventa reais), 
mensais. 
Data do ajuste: 04/06/2013

MARCELO JOSÉ ORTEGA
Presidente em exercício 

CIRCULAR N º 21/2013 - DG                                              
Avaré, 13 de junho de 2.013.-
   
Exmo. Sr. (a)      
Vereador (a)     
N E S T A
Senhor (a) Vereador (a):- 
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
17/06/2013 - Segunda Feira – às 18h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que, a Exma. Sra. Pre-
sidente Vereadora Bruna Maria Costa Silvestre  designou  para a 
Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 17 de Junho do corrente ano, 
que tem seu inicio marcado para as 18h00min,  a seguinte matéria:
PROJETO DE LEI N.º  51/2013 - Discussão Única 
Autoria:- Vereador Júlio César Theodoro
Assunto: Altera o parágrafo 4º da Lei 1338 de 30/03/2010 para 
inclusão da “SEMANA NACIONAL ANTIDROGAS” e dá outras 
providências. (c/ SUBSTITUTIVO)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 51/2013 e dos Pareceres do 
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. 
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA                                                          
Diretor Geral

Câmara da Estância Turística de Avaré
REQUERIMENTOS E INDICAÇÕES 

APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 10 DE JUNHO DE 2013

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores – Voto de profundo pesar pelo falecimento:
DARCY FERREIRA DA SILVA
Marcelo José Ortega-Vice-presidente
-Para que seja oficiado ao Secretário de Estado do Meio Ambiente, 
Bruno Covas, para que estude a possibilidade de incluir o Município 
de Avaré no “Projeto Criança Ecológica” onde são desenvolvidas 
ações com  crianças de 8 a 10 anos a proteger o meio ambiente, 
animais e plantas que compõem o ecossistema.
-Para que seja oficiado ao Procon e à operadora de telefonia móvel 
Vivo S.A, para que informe à essa Casa Legislativa se existe algum 
problema de cobertura do sinal celular da referida empresa em 
Avaré, tendo em vista a recorrente reclamação de usuários, e se 
existe algum plano para solucioná-lo.
-Para que seja oficiado a SABESP, Superintendência de Botucatu, a 
qual Avaré é vinculada, para que em caráter de urgência, providencie 
laudo microbiológico, biológico, físico-químico e bacteriológico, da 
água potável distribuída no Município.
-Para que seja oficiado à Secretária Municipal de Educação, para que 
faça um estudo para abertura de salas do programa EJA (Educação 
para Jovens e Adultos) no período diurno para atender mães que 
tem teus filhos em creches e outras pessoas que trabalham a noite, 
necessitam voltar a estudar, mas não podem a noite.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que informe à 
essa Casa Legislativa se existe algum projeto no Governo para 
sinalizar o Cemitério Municipal, com placas das quadras e um mapa 
para orientar os visitantes.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que informe a 
esta Casa Legislativa, se o Governo Municipal tem algum programa 
de economia de energia elétrica para os Prédios Públicos com a 
instalação de lâmpadas com a tecnologia Led, visando reduzir custos 
aos cofres do Município. 
-Para que seja oficiado ao Secretário Municipal de Turismo, que 
informe à essa Casa Legislativa através de um relatório com as 
seguintes  indagações:
Quantas pessoas visitam o Posto de informações ao turista por dia?
Qual a origem e o destino dos turistas que visitam Avaré?
Qual o tempo que ficam em Avaré?
Quais pontos elas visitam?
Quanto cada turista gasta em Avaré e quais os nichos de mercado?
-Para que seja oficiado a Secretaria Municipal de Educação, na 
pessoa da Secretária Lúcia Helena Lélis Dias, votos de PARABE-
NIZAÇÕES pelo sucesso do brilhante evento comemorativo do Dia 
Mundial do Meio Ambiente, que contou com participação de centenas 
de alunos em uma passeata com cartazes e faixas, que teve o ponto 
de partida na Concha Acústica e percorreu ruas centrais da cidade, 
em direção ao Horto Florestal. 
Ernesto Ferreira de Albuquerque-1º Secretário
-Para que seja oficiado o Prefeito Municipal, através da Secretaria 
Municipal de Educação solicite informações sobre: 
1.Quais escolas municipais estão atendendo os alunos em período 
integral?
2.Quais atividades são desenvolvidas pelos alunos no período 
adicional?
3.Faz parte da programação da Secretaria Municipal de Educação 
transformar todas as escolas com ensino em período integral?
-Para que seja oficiado o Prefeito Municipal, através da Secretaria 
de Educação para que nos informe se está nos planos do município 
aderir ao programa do Governo Federal “Brasil Alfabetizado”. É sabi-
do que o Governo Estadual tem o programa “Alfabetiza São Paulo” 
no qual o referido governo repassa verbas para ONGs efetuarem 
o ensino de jovens e adultos e por esse motivo o Estado de São 
Paulo é o único da federação que não aderiu ao “Programa Brasil 
Alfabetizado”. 
-Para que seja oficiado parabenização pela inauguração do Projeto 
“Navega São Paulo” na manhã de sábado, 8 de junho, no Horto 
Florestal de Avaré.
-Para que seja oficiada parabenização, representada nas pessoas 
de Edson Dias Lopes (Apresentador), Giovana Eva Lamarca Nunes 
(Professora), Alunos e todas as pessoas envolvidas com a Escola 
“Bene de Andrade” responsáveis pela reestreia do programa radio-
fônico “Sua Majestade o Professor”.
-Para que seja oficiado à mesa, comunicar aos Deputados Estadu-
ais, Adriano Diogo, Alencar Santana, Ana do Carmo, Ana Perugini, 
Antonio Mentor, Beth Saião, Carlos Neder, Edinho Silva, Enio Tatto, 
Francisco Campos, Geraldo Cruz, Gerson Bittencourt, Hamilton 
Pereira,  Isac Reis, João Paulo Rillo, José Rico Prado, Luiz Cláudio, 
Luiz Moura, Marco Aurélio de Souza, Marcolino,  Marcos Martins, Rui 
Falcão, Telma de Souza e Tito,  para que, dentro das possibilidades, 
envidem esforços junto ao Governador do Estado de São Paulo, Sr. 
Geraldo Alckmin, ARTESP e CCR-SP Vias, no sentido de atender 
a antigo pleito da comunidade avareense que é a duplicação do 
trecho urbano da SP-255. Com a duplicação do trecho urbano da 
SP-255, o trânsito de veículos seria melhor disciplinado, associado 
a construção de passagens, rotatórias ou viadutos que atenderiam 
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com segurança todo esse enorme contingente de usuários.
-Para que seja oficiado, parabenização a Deputada Federal Iara 
Bernardi e seus Assessores José Adão Neres de Jesus e Eliana de 
Paula Leite, ambos professores, também a palestrante Alexandrina 
Citadine que é Supervisora da Educação de Capão Bonito, que 
juntos, realizaram um encontro com gestores na área de educação, 
na manhã de sexta-feira do dia 7 de junho.
Francisco Barreto de Monte Neto-2º Secretário
-Para que seja oficiada a empresa concessionária de telefonia no 
município de Avaré, (Vivo), para que proceda aos reparos da fiação 
de telefones, principalmente na zona urbana, onde se apresentam 
fios dependurados nos postes há vários meses, excesso de “barriga”, 
o que demonstra descaso na sua instalação e manutenção, bem 
como sejam verificados, quais os motivos que estão ocasionando 
problemas no sinal de telefonia celular, cujos serviços deixam a de-
sejar e muito, deixando na cidade de Avaré uma péssima impressão 
a seus visitantes, por se tratar de Estância Turística. No mesmo 
sentido que seja oficiado à ANATEL, para as providências que se 
fizerem necessárias.
-Para que seja oficiado o Prefeito Municipal, para através da Vi-
gilância Sanitária, possa informar se existe algum trabalho para 
coibir a presença de pombos nas praças, principalmente no Largo 
do Mercado, e em caso negativo, solicitamos seja feito um estudo 
para solucionar tal problema.
Antônio Leite de Oliveira
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que através da 
secretaria competente, estude a possibilidade de realizar em Avaré, 
o Campeonato de Futebol entre empresas. Visto que, tal evento se 
faz importante pela integração das empresas.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que através da 
secretaria competente, nos informe se existe a possibilidade de 
urbanização da Praça Hany Almeida Ward, localizada no Bairro 
Jardim Boa Vista. 
-Para que seja oficiado ao Secretário de Esportes e Lazer, Senhor 
Clayton Falanghe Macário “VOTOS DE PARABENIZAÇÃO”, pela 
brilhante atuação frente a Secretaria. 
Benedito Braz Ferreira
-Para que seja oficiado Deputado Federal Sr. Cândido Vacarezza 
do PT de São Paulo, para que seja consignado em ata de nossos 
trabalhos “VOTOS DE AGRADECIMENTOS”.
Carlos Alberto Estati
-Para que através da Secretaria Municipal Competente, informe a 
esta Casa de Leis se o município de Avaré aderiu ou existe movimen-
to no sentido de aderir ao Programa do Governo Federal intitulado 
“Crack é Possível Vencer,” que visa a parceria com estados, municí-
pios e a sociedade em três eixos: prevenção, cuidado e segurança.
-Para que através do Setor de Fiscalização e da Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente, NOTIFIQUE o morador residente na Rua Naufal 
Ignatios, nº 193, alertando-o sobre o depósito irregular de galhadas 
em área institucional, localizada entre a Rua José Fusco, Rua Manoel 
dos Santos Callado, Av. Carmen Dias Faria e divisa com a Escola 
“Celso Ferreira da Silva”, notificando ainda o referido morador para 
que retire as galhadas por ele depositadas irregularmente no dia 
03/06/2013, Por fim, requeiro ainda, que seja enviada a esta Casa 
de Leis cópia do procedimento efetuado pela Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente, bem como, cópia da respectiva notificação.
-Para que através do Secretario Municipal de Planejamento e Trans-
portes, informe a esta Casa de Leis, qual é o critério utilizado pela 
atual Secretaria no processo de  alteração de mão de direção em 
ruas de nossa cidade sem o prévio aviso à população. 
-Para que seja oficiado o Centro de Fisioterapia da Santa Casa de 
Misericórdia de Avaré, através de seu responsável, para que informe 
a esta Casa de Leis os motivos pelo qual pacientes portadores de 
AVC esperam há mais de dois meses para o inicio da realização 
de Fisioterapia como forma de tratamento na melhora de sua qua-
lidade de vida.
-Para que através de Secretaria Competente informe a esta Casa 
de Leis, se existe em caráter emergencial previsão para a contra-
tação de tais profissionais ou abertura de concurso público para a 
efetivação e complementação desses cargos ora vagos.
Denilson Rocha Ziroldo
-Para que através da Secretaria responsável, que nos informe se 
foi adquirida  alguns anos atrás uma chácara para se implantar  um 
Centro de Zoonoses. Caso afirmativo, onde fica localizada?
-Para que seja oficiado ao Secretário do Meio Ambiente, nos informe 
sobre o “Disk Árvore”, se ainda existe o projeto, pois muitas mudas 
eram doadas com o acompanhamento técnico. Caso negativo, se 
existe a possibilidade de dar continuidade ao projeto.
-Para que seja oficiado ao Secretário da Saúde e ao Ministério de 
Saúde, para que nos informe o motivo pelo qual não está tendo 
médicos plantonistas no SAMU aos sábados e domingos e quais 
as cidades que estão em dívida para o funcionamento, e se existe a 
possibilidade do Ministério da Saúde tomar as devidas providências 
o mais rápido possível para resolver o problema.
-Para que seja oficiado ao Secretário da Saúde,  para que nos 
informe:
1)Como está a entrega de próteses dentárias?
2) Existe a demanda reprimida?
3) Qual a lista de espera?
4) Quantos dentistas estão disponíveis para esta função?

-Para que através da Secretaria responsável, considerando o reque-
rimento n°283/2013, que se trata de um caminhão de lixo parado 
na oficina da Ford, providencie em caráter de urgência um local 
adequado para conservar o patrimônio enquanto não é resolvido o 
conserto do mesmo, e se as peças retiradas e colocadas ao lado 
são do mesmo caminhão. 
-Para que através da Secretaria responsável, que autorize os 
motoristas de ambulâncias e maqueiros a almoçarem na Garagem 
Municipal.
-Para que através da Secretaria responsável, que providencie em 
caráter de urgência a aquisição das pastilhas de freio para a Van 
que se encontra na Garagem Municipal.
Júlio César Theodoro
-Para que seja oficiado o Prefeito Municipal e o setor competente, 
que nos envie a essa Casa de Leis, a dotação orçamentária de 
2013 e2014, nos programas antidrogas, constando nome da ação 
e valor aplicado.
-Para que seja oficiado o Prefeito Municipal e o setor competente, 
reiterando requerimento apresentado pelo Vereador Marcelo Ortega, 
em palavra livre da última Sessão Ordinária, referente ao programa 
“Atletas na Escola”.
-Para que seja oficiado o Prefeito Municipal e a Secretaria da Edu-
cação, que inclua as escolas da rede pública, no programa “MAIS 
CULTURA NAS ESCOLAS”, um programa do governo federal para 
formação de cidadão com mais censo crítico.
-Para que seja oficiado Exmo. Ministro Guilherme Afif Domingues 
da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, para que estude a 
possibilidade, de criar um programa de ampliação ao crédito para 
microempresários, empreendedores individuais, agricultores familia-
res e artesões em Avaré, através do Banco do Povo Paulista (BPP) 
e do Banco do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS), para 
que assim possamos fazer uma grande campanha de expansão 
empreendedora em nossa região.   
-Para que seja oficiado Prefeito de avaré e a Secretaria de Gabinete, 
porque de tanta demora no retorno das proposituras, falta de atenção 
e descomprometimento com as proposituras dessa Casa de Leis, 
no qual funciona para LEGISLAR e FISCALIZAR, ADMINISTRAR 
e JULGAR, conforme nos diz a cartilha da CGU, entre plano de 
governo e necessidade da sociedade avareense.
Lazaro Cardoso Filho
-Para que através do setor competente informe a esta Casa de Leis, 
se existe a possibilidade da administração pública voltar a oferecer 
novamente o Projeto “Moradia Econômica” aos munícipes necessi-
tados, conforme Lei 468, de 03 de Julho de 2003.
-Para que através do setor competente informe a esta Casa de 
Leis, se existe a possibilidade de rever o valor que será fixado para 
o “Vale Alimentação” que futuramente substituirá a “Cesta Básica” 
dos Funcionários Públicos Municipais que está estipulado em R$ 
120,00, aumentando para R$ 140,00.
-Para que informe se existe um planejamento por parte da admi-
nistração para a realização de manutenção e limpeza periódica de 
bancos de todas as praças de nosso Município
Roberto Araujo
-Para que seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de 
profundo pesar pelo falecimento da Senhora ANA PAULA CASTI-
LHO COLLELA.
-Para que seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de 
profundo pesar pelo falecimento do Senhor BENEDITO CARLOS 
DE OLIVEIRA.
-Para que seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de 
profundo pesar pelo falecimento do Senhor JOAQUIM FRANCOZO.
-Para que seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de pro-
fundo pesar pelo falecimento da Senhora MARIA CLARA FERRONI 
DA CUNHA CAVECCI.
-Para que seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de 
profundo pesar pelo falecimento do Senhor SERGIO LUIZ GOMES.
-Para que seja oficiado à CPFL/Santa Cruz, para que efetuem a 
colocação de braço com luminária em poste localizado na Rua Fênix, 
defronte ao número 17, no “Balneário Costa Azul”.
-Para que seja oficiado à CPFL/Santa Cruz para que efetuem a troca 
de lâmpada queimada em poste localizado na Rua Fênix, defronte 
ao número 250, no “Balneário Costa Azul”.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que encaminhe a 
esta Casa de Leis cópias de todas as publicações e seus respectivos 
valores individuais que originaram o valor total de R$ 2.985,00 (dois 
mil, novecentos e oitenta e cinco reais) gastos pela municipalidade 
com o fornecedor: Patria Designers Pub. E Prop.Ltda., conforme 
publicação no Semanário Oficial de 08/06/2013 – pág. 6, constando 
a justificativa de inversão de ordem cronológica de pagamento do 
citado fornecedor ref. ao empenho: 7002/2013. 
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que através do 
Departamento de Licitações do município encaminhe a esta Casa de 
Leis cópia integral do procedimento licitatório, na modalidade Pregão 
Presencial nº 050/13 – Processo nº 119/13, referente a contratação 
da empresa TÉCNICA DIESEL MARSON LTDA., contratada que foi 
para executar a manutenção com fornecimento de peças no veículo 
tipo “Furgão”, placas CPV-4251.
-Para que seja oficiado a Presidência desta Casa de Leis para que 
estude a possibilidade de abertura de uma Comissão de Vereadores 
para apurar se houve, por parte do Secretário Municipal de Turismo 

Senhor Fernando Alonso, eventual abuso, assédio moral, ofensa ou 
autoritarismo contra o casal de artesãos Aris Aparecida Pimenta e 
seu esposo Humberto Barbosa, conforme relatado na reportagem 
do Jornal “A Comarca” desta semana, edição 986. 
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, que estude a possi-
bilidade de abertura de uma sindicância para apurar se houve, por 
parte do Secretário Municipal de Turismo Senhor Fernando Alonso, 
eventual abuso, assédio moral, ofensa ou autoritarismo contra o 
casal de artesãos Aris Aparecida Pimenta e seu esposo Humberto 
Barbosa, conforme relatado na reportagem do Jornal “A Comarca” 
desta semana, edição 986. 
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal e Secretaria Municipal 
de Turismo, para que enviem à esta Casa de Leis, no prazo regi-
mental de 15 dias, as seguintes informações:
• número exato de artesãos que expõem na “feirinha do lanchó-
dromo”;
• nome completo de cada artesão e seu endereço completo;
• lista dos produtos comercializados e procedências dos mesmos.
Rodivaldo Ripoli
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal que nos informe, so-
bre a constituição do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, 
Cultural e Natural de Avaré e que providências sejam tomadas em 
relação a lamentável e cotidianamente destruição do patrimônio 
histórico, cultural e natural, muitas vezes de forma irreversível em 
nosso município. 
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, solicitando que nos 
informe, qual é a norma utilizada atualmente para que pessoas com 
baixa renda possam ser beneficiadas pela Lei que facilita constru-
ções com perfil de planta econômica (moradia econômica). 
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, solicitando que nos 
informe sobre a seguinte questão:
a)Existe a possibilidade de, após observada a previsão orçamentária 
do ano que vem, criar dispositivos legais no sentido de isentar as 
pessoas que sejam maiores de 70 anos de idade e que sejam pro-
prietárias de imóveis em Avaré, do pagamento do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU)?
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, solicitando informar a 
esta Casa de Leis, sobre as seguintes questões:
1)Qual é o número exato de funcionários que prestam serviços aos 
PSF’s – Programa de Saúde da Família de Avaré?
2)Quais são os nomes destes funcionários, informando os respecti-
vos cargos ocupados, setores onde estão lotados, número de horas 
semanais trabalhadas, salários e padrão de vencimentos?
3)Quais são os cargos/funções existentes na Prefeitura Municipal de 
Avaré que também existem no Programa Saúde da Família e quais 
os respectivos vencimentos?
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal solicitando que, jun-
tamente com o departamento competente, informe a esta Casa de 
Leis quantos médicos do trabalho exercem função no Centro de 
Referência e Saúde do Trabalhador e qual o horário em que os 
mesmos exercem a função em referida unidade. 
-Para que seja consignado em Ata de nossos trabalhos votos 
“APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO” ao FIESP, Senhor PAULO SKAF 
juntamente com cópia a toda  Diretoria do SESI-SP pela brilhante 
inauguração em nosso município de uma escola do Serviço Social da 
Indústria de São Paulo (Sesi-SP) – a 12ª somente no ano de 2013. 
-Para que seja consignado em Ata de nossos trabalhos   votos 
“APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO” Deputado Estadual ANTONIO 
SALIM CURIATI, pelo brilhante empenho junto ao Senhor Gover-
nador Geraldo Alckmin em relação as inúmeras liberação de ver-
bas junto as entidades assistenciais, pavimentações de estradas, 
drenagens da águas pluviais em nosso município e em especial 
total empenho em conseguir liberação da duplicação da Rodovia 
João Melão – SP 255KM, principalmente no perímetro urbano de 
nossa cidade e também nas proximidades do Balneário Costa Azul 
e adjacentes.
Rosângela Paulucci Paixão Pereira
-Para que seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto 
de profundo pesar pelo falecimento da SRA ELVIRA MORGATTO 
VIEIRA.
-Para que sejam oficiados VOTOS DE PARABENIZAÇÕES aos ar-
tistas e todos os demais participantes da peça “MAZZAROPI PARA 
MAIS DE CEM ANOS”, pela participação no Festival de Teatro de 
Bernardino de Campos (FESTAR), que teve o reconhecimento do 
grande trabalho realizado pela equipe das Oficina Culturais José Reis 
Filho com o  referido espetáculo, que conta de forma bem humorada 
a vida do caipira símbolo do Brasil.O Grupo PÓPATAPATAIO foi con-
siderado pelo júri técnico como o melhor espetáculo do FESTIVAL. 
-Para que seja oficiado ao responsável pela concessionária do 
serviço de transporte público do município, para que esclareça se 
ônibus adaptado para deficientes passam no Terminal Rodoviário 
“Manoel Rodrigues”.Se positivo, que esclareça quais os horários e 
quais os itinerários desses circulares, inclusive com ampla divulgação 
para conhecimento dos usuários.Se negativo, que se providencie a 
circulação de tais ônibus no local.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que esclareça 
através da Secretaria competente, sobre a existência de projeto dire-
cionado a construção do centro de zoonoses, visto que vislumbra-se 
a possibilidade êxito desse objetivo com verbas que a Secretaria 
Estadual de Saúde vem direcionando aos municípios para a con-
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GESIEL JÚNIOR

Muitas das praças interioranas pos-
suem um coreto que as marca. Nele se 
realizam ou se realizavam apresenta-
ções de bandas de música, e que repre-
sentavam, pelo menos no passado, prin-
cipal ocasião para a apreciação musical 
por parte da população e, para os músi-
cos, de revelar seus talentos. 

Em Avaré, assim era e continua sen-
do o coreto do Largo São João. Se no 
passado ali houve retretas inesquecíveis, 
na atualidade bailes populares aconte-
cem semanalmente ao redor desse es-
paço franqueado à manifestação artística. 

Tombado pelo patrimônio histórico 
municipal, o velho coreto carece hoje 
de obras de restauro de suas cores ori-
ginais. Aliás, o largo como um todo ne-
cessita de retoques no seu paisagismo 
enfeiado por intervenções inoportunas e 
ocupações indevidas.

Projetada e construída nas oficinas 
do respeitado ferrageiro Ernesto Vendra-
mini, há 86 anos, essa obra ornamental 
é um valioso bem cultural de Avaré junto 
da Fonte das Artes e do monumento ao 
Pracinha, peças elaboradas pelo escultor 
Fausto Mazzola no princípio da década 
de 1960.

A festiva inauguração do coreto, tra-
balho encomendado durante a gestão 
do prefeito José Bastos Cruz, ocorreu na 
tarde do feriado de 15 de novembro de 
1926, data em que houve concorrida re-
treta da Banda Municipal. 

Conforme edital publicado pela im-
prensa da época, a Prefeitura quis inicial-
mente arrendar a parte térrea do coreto 
para o estabelecimento de um bar, mas 
o negócio jamais teve efeito.

O velho coreto, ícone do

Largo São João
Obra ornamental foi feita pelo ferrageiro Ernesto Vendramini

alterações em sua base, na reforma im-
plantada em 1961, no governo de Misael 
Euphrasio Leal.

FRUIÇÃO ESTÉTICA - O significado 
das praças ajardinadas em cidades do 
interior para a configuração urbana e a 

vida social e de lazer 
de suas populações 
pode ser considerado 
sob muitos aspectos.

No caso do Lar-
go São João, vê-se a 
fruição estética do es-
paço ajardinado e da 

A partir de então, essa típica cober-
tura, situada ao ar livre, passou a abrigar 
bandas musicais em concertos, além de 
ser usada para manifestações políticas, 
religiosas e culturais. No local, durante 
anos também funcionou um serviço de 
auto-falante.

Em 1931, o coreto foi palco de so-
lene apresentação da Banda Municipal 
para homenagear o maestro Heitor Villa-
-Lobos, que visitava a cidade. No ano 
seguinte, serviu para concentrações cí-
vicas no fervilhar da Revolução Constitu-
cionalista e, mais tarde, para comemorar 
o fim da 2ª Guerra Mundial, em 1945.

Houve também ali celebrações reli-
giosas, como a Procissão do Encontro, 
na Semana Santa, quando católicos con-
duziam os andores de Nossa Senhora 
das Dores e do Senhor dos Passos, e se 
cruzavam no meio da praça. Do coreto, 
padres faziam pregações temáticas. 

Contudo, ao longo das últimas dé-
cadas, o espaço foi muito usado para 
comícios. Figuras importantes da política 
nacional discursaram no coreto, dentre os 
quais, Eduardo Gomes, Carlos Lacerda, 
Abreu Sodré, Orestes Quércia, Ulysses 
Guimarães e Fer-
nando Henrique 
Cardoso.

A praça, em 
1939, passou por 
reformas na ges-
tão de Romeu 
Bretas. Depois, 
o coreto sofreu 

música. Nele unem-se o prazer do convívio 
social e emoções relacionadas com cons-
ciência comunitária.

A propósito, o cuidado que se dispen-
sou numa certa época da história cultural 
à construção desses coretos e à sua inte-
gração em jardins, merece estudos mais 
pormenorizados. 

Afinal, no caso de Avaré o coreto do 
Largo São João tem o seu papel emblemá-
tico por revelar elementos de importância 
no estudo histórico do urbanismo, da arqui-
tetura paisagística e do desenvolvimento 
sócio-cultural do próprio povo avareense.

O coreto do Largo São João numa panorâmica de 1933.

Populares se concentram no coreto, 1935. Comemorações de 9 de julho de 1937. O coreto após a reforma da praça, 1961.

1935
ano

1937
ano

1961
ano
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Pelo sexto ano consecutivo a Es-
tância Turística de Avaré homenageia a 
sua mais importante artista plástica. No 
período de 17 a 21 de junho acontece a 
Semana Djanira, quando estão progra-
madas palestras e visitas monitoradas, 
além de premiações a estudantes que 
participaram de concursos de dese-
nhos inspirados na obra da artista.

Os eventos acontecem no Memorial 
Djanira, que funciona no Centro Ava-
reense de Integração Cultural (Caic). A 
programação será aberta na segunda-
-feira, dia 17, às 19h30 com palestra da 
artista plástica Maria Diva Tardivo. No dia 
seguinte, no mesmo horário, haverá a 
premiação dos alunos de Ensino Básico.

O documentário “Memorial Djani-
ra”, produzido por Amauri Albuquerque, 
será apresentado na quinta-feira, às 
19h30, quando o pesquisador Gesiel 
Júnior, biógrafo da pintora, fará palestra 
sobre o assunto.

Encerrando a jornada, na sexta-
-feira, 21, acontece no mesmo horário 
a exposição dos artistas inscritos no 
Mapa Cultural Paulista.

Pequeno museu
Aberto em abril de 2008, o Memo-

rial Djanira é um espaço dedicado a di-
vulgar a vida e a obra da maior artista 
avareense de todos os tempos.

Mantido pela Secretaria Municipal 
da Cultura, esse pequeno museu, for-
mado durante a gestão do prefeito Jo-
selyr Silvestre, teve seu acervo doado 
por amigos da pintora, os quais ficaram 
impressionados pela leitura das biogra-
fias de Djanira, obras escritas e publi-
cadas pelo pesquisador Gesiel Júnior, 
nos anos de 2001 e 2004.

No Memorial Djanira o visitante 
pode ver peças e utensílios do ateliê da 
pintora, que viveu a maior parte de sua 
vida no Rio de Janeiro. Esse material 
veio da casa de Djanira, no Morro de 
Santa Teresa. 

Além de documentos pessoais, 
roupas, livros e instrumentos musicais 
da pintora, nesse pequeno museu há 
uma mostra permanente de desenhos, 
óleos, serigrafias e xilogravuras da ar-

cultura

No CAIC, palestras e visitas monitoradas 
sobre a vida da grande artista

Tudo pronto para a 

Semana Djanira

tista.
“A pintura de Djanira é bela pelo 

tema, pela alegria e as cores, pelas for-
mas e contornos que podemos apreciar 
e entender com facilidade”, afirma Su-
zely Dainezi, diretora do Memorial.

Para acolher visitantes e turistas, o 
Memorial Djanira fica aberto de 2ª a 6ª, 
das 8h às 17h30min, e aos sábados, 
das 9h às 13h.  

Sobre a pintora
Avareense nascida em 20 de junho 

de 1914, Djanira da Motta e Silva é um 
dos maiores nomes da pintura brasilei-
ra do século 20. 

Integrante da família Job, de ori-
gem austríaca, Djanira passou a infân-
cia no interior de Santa Catarina. Jo-
vem, trabalhou nos cafezais de Avaré 
antes de ir a São Paulo nos anos 1930. 
Para curar-se de tuberculose, aos 25 
anos fixou-se no Rio de Janeiro, onde 
aprendeu noções de arte com o pintor 
romeno Emeric Marcier. 

Autodidata, Djanira fez sua primeira 
exposição em 1942, ainda classificada 

como primitiva. Sua arte evoluiu quan-
do ela passou a pintar cenas dos costu-
mes, paisagens e festas populares. 

Após morar dois anos nos Estados 
Unidos, Djanira percorreu o Brasil pes-
quisando temas nacionais e se tornou a 
primeira artista da América Latina a ter 
uma obra na Pinacoteca do Vaticano. 

Suas telas podem ser vistas em mu-
seus e palácios do mundo inteiro. 

O caminho de Djanira - falecida em 
31 de maio de 1979 - é tão amplo que 
sua pintura pode ser interpretada como 
uma crônica do Brasil. Por isso é consi-
derada a mais autenticamente brasilei-
ra das nossas artistas plásticas.
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cretização dessa importante obra.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que esclareça 
quem é o responsável pela manutenção do terminal rodoviário de 
ônibus intermunicipal – Município ou Concessionária que explora 
o espaço?
Independentemente da responsabilidade pelo local, pedimos que 
sejam tomadas as seguintes providências:
- corrimão nas rampas de acesso;
- segurança e acessibilidade do deficiente para acessar o ponto de 
onibus circular.
- que as calçadas de acesso sejam arrumadas.
-Para que seja oficiado à Secretaria da Assistência Social se, a 
exemplo do que ocorre no regime Geral da Previdência Social, rea-
lizar revisão na situação das pessoas beneficiárias da LOAS, posto 
que muitos deles, com o passar do tempo readquirem condições 
de auto sustento. 

INDICAÇÕES
Ernesto Ferreira de Albuquerque-1º Secretário
-Para que o Prefeito Municipal, estude, através do Setor competente, 
verificar a possibilidade de providenciar a limpeza da Rua Elizabeth 
Jesus de Freitas, Jardim Boa Vista na altura do nº 171, motivo pelo 
qual o mato toma conta do meio fio.
-Para que o Prefeito Municipal, estude, através do Setor competente, 
verificar a possibilidade de conclusão de pavimentação asfáltica do 
povoado Barra Grande.
-Para que o Prefeito Municipal, estude, através do Setor competente, 
verificar a possibilidade de realizar operação tapa buraco na Avenida 
Emílio Figueiredo no  Jardim Tropical. 
-Para que o Prefeito Municipal, estude, através do Setor competen-
te, verificar a possibilidade de realizar reforma de escola na Costa 
Azul EMEB “Profª CELINA VILLELA DUARTE BRUNO” e colocar 
cobertura na quadra poliesportiva da mesma escola.
Francisco Barreto de Monte Neto
-Para que o Prefeito Municipal, através da secretaria competente, 
efetue a operação tapa-buracos na Av. Francisco Gurgel Bismel, em 
toda a sua extensão, principalmente na esquina com a Rua Caetano 
Luchesi, na Vila Martins III.
-Para que o Prefeito Municipal, através da secretaria competente, 
efetue a operação tapa buracos, na Rua Roldão Eufrásio Leal, 
próximo ao nº 75, no bairro Alto da Boa Vista. 
Antônio Leite de Oliveira
-Para que através do setor competente, providencie reparos no 
calçamento da Rua Arandu, confluência com a Rua Jânio Quadros, 
e enfrente ao nº 721. 
Benedito Braz Ferreira
-Para que, através do setor competente, verifique a possibilidade 
realizar manutenção nas ruas do bairro Paraíso.
Carlos Alberto Estati
-Para que através da Secretaria Municipal Competente, defina qual 
é o nome exato de logradouro existente no Bairro Jardim Europa I, 
que consta nos mapas de nossa cidade como Rua Dublin e existe 
placa identificadora no local constando  o nome de rua José de Jesus.
-Para que através da Secretaria Municipal Competente, mande re-
alizar operação tapa-buracos na Rua Dublin ou Rua José de Jesus 
(Bairro Jardim Europa I), nas imediações da rotatória que da acesso 
à Avenida Professor Celso Ferreira da Silva.
-Para que através da Secretaria Municipal Competente, tome as 
devidas providencias no sentido de realizar reparos necessários 
na barranca do córrego que corre paralelamente à Rua Ammos 
Contrucci, (Pq. Santa Elisabeth III), em frente ao nº 71, bem como 
efetuar limpeza da margem do córrego que se encontra carregado 
de entulhos.
-Para que através da Secretaria Municipal Competente, mande 
realizar limpeza no final da Rua João Baptista Dalcim – (Conj. Ha-
bitacional do Camargo) para a retirada de entulhos, lixos e galhadas 
existentes no local.
Denilson Rocha Ziroldo
-Para que através do setor competente, estude a possibilidade de 
instalar radares eletrônicos no perímetro urbano da Rodovia SP 255, 
enquanto não duplicarem a referida via, para melhor segurança dos 
motoristas que por  ali trafegam.
-Para que, através do setor competente, providencie a revisão e 
colocação de placas com os nomes em todas as ruas da cidade, 
principalmente nos bairros, pois muitas se encontram sem placas.
Edson Flávio Theodoro da Silva
-Para que através do setor competente providencie reparos imediatos 
da Rua Mario Gomes Timóteo esquina com Rua Marechal Rondon.
-Para que através do setor competente providencie reparos imediatos 
da Rua Santa Veronica no Bairro Vera Cruz.

-Para que através do setor competente providencie reparos imediatos 
no inicio da Avenida Emilio Figueiredo Bairro Jardim tropical.
Júlio César Theodoro
-Para que estude a possibilidade de introduzir eventos culturais, 
artísticos, musicais, danças, saraus, apresentação de teatro ou 
trupes, durante a feira da lua, agregando valores e tornando-a mais 
atrativa ao turismo.
-Para que realize a operação tapa Buracos, na Rua Alfredo Marques 

do Valle, Vila Operária, e que, informe a SABESP, sobre o abandono 
na manutenção da rede.
-Para que realize a manutenção na Praça da Rua Alameda São 
Lourenço ao lado do número 165 – Balneário Costa Azul.
-Para que estude o impacto da medida Provisória 617 do Governo 
Federal, que zera as alíquotas do Programa de Integração Social 
(PIS), e da Contribuição para as alíquotas do programa de Integração 
Social (COFINS), pagas pelas empresas de transporte urbano, ha-
vendo assim, a redução do valor na passagem do transporte público.
-Para que realize a limpeza pública e capinagem  na Rua Mazzoni 
Negrão, 105 – Bairro Duilio Gambini.
-
Para que realize a manutenção na iluminação pública da Praça 
Central, no Bairro Avaré I, no qual fazem mais de 6 meses sem 
funcionamento.
-Para que seja feito estudos de melhorias no estacionamento na 
Rua Paraíba, entre a Santa Casa e a Creche Santa Terezinha, 
conforme solicitação, precisaria ser redesenhado as vagas, com 
maiores espaços individuais.
Roberto Araujo
-Para que seja oficiado à CPFL/Santa Cruz para que efetuem a co-
locação de braço com luminária em poste localizado na Rua Fênix, 
defronte ao número 17, no “Balneário Costa Azul”.
-Para que através do Departamento competente efetue a troca de 
lâmpada queimada em poste localizado na Rua Fênix, defronte ao 
numero 250, no “Balneário Costa Azul”.
Rosângela Paulucci Paixão Pereira
-Para que através da Secretaria competente, determine a imediata 
construção de muro de contenção na encosta do barranco que 

existente na lateral do Terminal Rodoviário.
-Para que através da Secretaria competente determine a colocação 
de material diferenciado (piso tátil de alerta) em torno dos equipa-
mentos urbanos instalados nos passeios públicos, para facilitar a 
sua percepção pelos portadores de deficiência visual. 
-Para que através da Secretaria competente que seja colocada 
placa indicativa de itinerário urbano em braile no terminal rodoviário.
-Para que através da Secretaria competente providencie erradi-
cação de formigueiros existentes em muitas calçadas e praças de 
nossa cidade.
-Para que através da Secretaria competente, que o banheiro em 
construção do terminal urbano seja adaptado para pessoa com 
deficiência, contendo:- medidas rigorosamente em conformidade 
com as normas da ABNT INBR 9050, principalmente quanto as suas 
dimensões, mateiral, forma de fixação e posicionamento em relação 
a peça sanitária, para garantir segurança e autonomia.  Por igual, 
que seja colocado no local piso tátil.
-Para que através do setor competente, providencie a criação de Co-
missão Permamente de Acessibilidade (CPA), com papel consultivo e 
deliberativo nos assuntos que incluem acessibilidade em edificações, 
logradouros, mobiliário urbano, transporte e comunicação, contando 
com engenheiros e arquitetos entre seus membros, para realização 
de vistorias e análise de projetos e coordenação de ações integra-
das nas diversas secretarias da administração municipal para a 
eliminação de barreiras arquitetônicas e de comunicação na cidade.
-Para que através do setor competente, providencie para que os 
carrinhos dos ambulantes que ficam no Terminal Rodoviário Urbano, 
não permaneçam na rampa de acesso, pois dificultam as passagem 
dos munícipes que necessitam utilizá-la.
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Desde o início do mês, o Centro 
de Referência Especializado da Assis-
tência Social de Avaré (CREAS) está 
desenvolvendo ações com vistas a 
evitar, no município, duas situações 
distintas: a violência contra os idosos 
e o trabalho infantil. As medidas foram 
pensadas em parceria com conselhos 
estabelecidos para cada situação.

A primeira situação, observada no 
último dia 12, marcou a comemoração 
do Dia Mundial de Combate ao Traba-
lho Infantil. O CREAS, em virtude da 
data, espalhou faixas alusivas ao tema 
em repartições públicas avareenses e 
coordenou discussões sobre o tema. 
“É obrigação do centro fomentar cam-
panhas e reuniões sobre temas rele-
vantes presentes no cotidiano”, desta-
cou Camila Oliveira, coordenadora do 
CREAS “Novos Passos”.

Já em referência aos maus tra-
tos com pessoas da Terceira Idade, a 
ação, que contou com apoio do Con-
selho Municipal do Idoso (CMI), mar-
cou a passagem do Dia Mundial de 
Combate à Violência contra o Idoso, 
lembrado no último dia 15. Durante 
toda semana foram promovidos en-
contros e reuniões com cuidadores 
de idosos, nos quais os participantes 
tiveram chance de discutir sobre todos 
os aspectos da profissão, como os 
cuidados com o idoso e com sua famí-
lia, além dos problemas pessoais que, 
muitas vezes, têm que ser colocados 
de lado.

“Ficou evidente a necessidade 
de fortalecermos os grupos de apoio, 
pois estes são mecanismos viáveis e 
úteis para modificar contextos proble-
máticos e buscar a integridade física 
e psíquica dos cuidadores”, frisou Ca-
mila Oliveira. O órgão está estudando, 
atualmente, a possibilidade de abrir 
uma oficina de reciclagem dos profis-
sionais da área.

Mais informações e detalhes so-
bre as áreas de atuação do Centro de 
Referência de Assistência Social de 
Avaré podem ser obtidas pelo telefone 
3732-6012.

assistÊncia social

CREAS
destaca atividades 

para idosos e crianças
Focos das ações: violência e trabalho forçado
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O Grupo Municipal de Teatro Pó 
Patapa Taio, vinculado às Oficinas 
Culturais José Reis Filho, venceu, na 
última semana, o Festival de Teatro de 
Bernardino de Campos (FESTAR). O 
evento, que está em sua nona edição, 
recebeu peças concorrentes de várias 
localidades do Estado de São Paulo, 
mas acabou reservando a maior parte 
de sua premiação para o espetáculo 
“Mazzaropi - para mais Cem Anos”. Esse 
foi o terceiro ano consecutivo que grupos 
de Avaré faturam o prêmio de Melhor 
Espetáculo no citado festival.

Conforme informado pela Secre-
taria de Cultura, “Mazzaropi”, além do 
principal prêmio, também venceu como 
Melhor Trilha Sonora, de autoria de Fred 
Corrêa e Kleber Silveira, Melhor Ator 
Coadjuvante (Juliano Roger), Melhor 
Ator Revelação (Bruno de Oliveira), 
Melhor Direção (Gilson Câmara) e Acla-
mação Popular. “Além dos prêmios que 
trouxemos para nossa cidade, a peça 
também foi indicada nas categorias Me-
lhor Cenário, Melhor Figurino e Melhor 
Atriz Coadjuvante”, destacou o diretor e 
secretário de Cultura, Gilson Câmara. 
A peça, além de retratar a trajetória de 
Amacio Mazzaropi, ator que imortalizou 
o caipira em vários filmes conhecidos por 
todo país, se destaca pela apresentação 
de sua trilha sonora ao vivo, entre as 
mudanças de ambientação percebidas 
no palco.

Neste ano, o festival de Bernardi-
no de Campos homenageou Alcides 
Nogueira, autor de novelas da Rede 
Globo de Televisão, que esteve presente 
no último dia do evento e entregou o 
prêmio aos avareenses. Foram jurados 
Juliana Calligaris, Antonio Ginco e Valter 
Bahia, todos indicados pela Secretaria 
de Estado da Cultura. Além do espe-

Essa foi a terceira vitória consecutiva no citado evento

cultura

Grupo avareense vence
Festival de Teatro de Bernardino de Campos

táculo “Mazzaropi – Para mais Cem 
Anos”, Avaré já venceu o FESTAR, em 
2012, com o “A Farsa de Yarin no céu 
de Mandacaru”, também apresentado 
pela companhia Pó Patapa Taio, e em 
2011, representado pela Companhia de 
Artes Cênicas Gil Vicente, com a peça 
“Auto do Amor Caipira”. Vale frisar que 

a Gil Vicente também já se destacou 
no mesmo festival, em anos anteriores, 
com as peças “Os Lusíadas” e “Espumas 
Flutuantes”.

“É importante destacar a participação 
do Prefeito Poio Novaes nesta emprei-
tada, pois ele fez questão de destacar 
um veículo para que nossos atores se 

deslocassem até Bernardino de Cam-
pos. Além disso, ele também ampliou 
as atividades das Oficinas Culturais, 
possibilitando que, além das aulas de 
Teatro e Mitologia Grega, os atendidos 
tenham acesso às disciplinas História da 
Arte, Canto Coral e História do Teatro”, 
afirmou Gilson Câmara sobre o assunto. 
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NOSSAS
ESCOLAS

Quem foi São Benedito? Foi 
pastor de ovelhas e lavrador. Viveu 
na Sicília entre 1526 e 1589. Patro-
no dos cozinheiros, ele é venerado 
também como protetor dos negros 
e pobres. Fez-se irmão francisca-
no e professou votos de pobreza, 
castidade e obediência, cuja ob-
servância o tornou uma referência 
para os católicos. 

Conforme relatos sobre sua 
vida, o frade Benedito não usava 
sapatos, dormia no chão sem usar 
cobertas e recusava o uso de qual-
quer forma de conforto material. 
Descendente de escravos etíopes 
representava, no Brasil Colônia, 
para os fi éis, a aproximação de 
Deus dos negros escravizados e 
seus sofrimentos.

O frade Benedito morreu no dia 
4 de abril de 1589. Foi declarado 
santo em 1807.

Para promover a alforria de es-
cravos e lhes garantir sepultamen-
to digno, muitas irmandades patro-
cinadas por São Benedito foram 
criadas no país, entre as quais a de 
Avaré, extinta na década de 1960. 

O PATRONO
Quem foi São Benedito? Foi 

pastor de ovelhas e lavrador. Viveu 
na Sicília entre 1526 e 1589. Patro-
no dos cozinheiros, ele é venerado 
também como protetor dos negros 
e pobres. Fez-se irmão francisca-
no e professou votos de pobreza, 
castidade e obediência, cuja ob-
servância o tornou uma referência 
para os católicos. 

Conforme relatos sobre sua 
vida, o frade Benedito não usava 
sapatos, dormia no chão sem usar 
cobertas e recusava o uso de qual-
quer forma de conforto material. 
Descendente de escravos etíopes 
representava, no Brasil Colônia, 
para os fi éis, a aproximação de 
Deus dos negros escravizados e 
seus sofrimentos.

O frade Benedito morreu no dia 
4 de abril de 1589. Foi declarado 
santo em 1807.

Para promover a alforria de es-
cravos e lhes garantir sepultamen-
to digno, muitas irmandades patro-
cinadas por São Benedito foram 
criadas no país, entre as quais a de 
Avaré, extinta na década de 1960. 

O PATRONO

Conhecendo o 

CEI 
São Benedito

Unidade foi municipalizada em 2010

Fundada em 25 
de maio de 1996, a 
antiga Creche São 
Benedito esteve vin-
culada inicialmente 
à Paróquia de Nossa 
Senhora das Dores, 
mas no princípio de 
2009 a Prefeitura 
assumiu o controle de 
suas atividades. Ofi -
cialmente, a municipa-
lização deu-se em 13 
de maio de 2010, por 
meio de decreto fi rma-
do pelo então prefeito 
Rogélio Barcheti. 

O Centro de 
Educação Infantil 
São Benedito atende 
crianças do berçário 
I ao maternal, com faixa etária de 4 me-
ses a 3 anos. 

Tem hoje 79 alunos matriculados 
em período integral, distribuídos em 
quatro salas e entregues aos cuidados 
de 5 auxiliares de Desenvolvimento In-
fantil, uma pajem e dois monitores, os 
quais formam o quadro do CEI que tem 
como vice-diretora a professora Rosan-
gela Alves. 

PROJETOS – 
Embora a unidade 
funcione com espa-
ço físico limitado, a 
direção, dentro das 
limitações, desenvol-
ve projetos ligados 
ao meio ambiente 
para oferecer cons-
cientização ecológi-
ca para as crianças.

Outra iniciativa é 
a Festa do Folclore, 
em agosto, quando 
acontece uma expo-
sição para integrar 
pais e familiares, os 
quais são motivados 
a se envolver em 
brincadeiras tradicio-
nais com os fi lhos.

Após concluírem seu tempo de for-
mação, a maioria das crianças acolhi-
das no CEI são encaminhadas para o 
Jardim I da EMEB “Professora Alzira 
Pavão”, que funciona no prédio vizi-
nho. 

Localizada no Jardim São Paulo, 
o CEI São Benedito fi ca na Rua São 
Cristóvão, nº 430. Mais informações 
pelo telefone (14) 3733-4266.
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O Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU), através da Regional 
Vale do Jurumirim, consórcio que atua 
em 15 cidades da região e mantém 
uma de suas sedes em Avaré, recebeu, 
na última semana, reforço em sua frota 
de atendimento com a destinação, pela 
agência da Receita Federal da cidade 
de Bauru, de um veículo para desloca-
mento de seus funcionários. 

Segundo Otávio Luiz Cepi Teixeira, 
coordenador de frota do SAMU Re-
gional, o veículo doado é um Gol ano 
2009, com baixa quilometragem. Ade-
sivado nesta semana, o carro servirá 
para supervisão da área de abrangên-
cia e para cursos/palestras de capaci-
tação de servidores. 

“Já tínhamos conseguido, no ano 
de 2012, a doação de um Astra, ano 
2000, em bom estado, que havia sido 

saÚde

Receita Federal 
doa veículo para 
SAMU de Avaré

Gol será utilizado em serviços de supervisão

apreendido em ação da Receita. Com 
mais esse veículo à nossa disposição, 
teremos mais facilidade no atendimen-
to em geral”, destacou  Teixeira, que 
fez a reivindicação à Receita Federal. 

A expectativa, no momento, é quan-
to à doação de equipamentos também 
apreendidos e que poderão ser usados 
em prol dos moradores das cidades 
atendidas. “Estamos tentando trazer o 
que for possível, como pneus, apare-
lhos de GPS, comunicadores portáteis 
e computadores, sem custo para a Pre-
feitura” salientou.

Atualmente, o SAMU Regional Vale 
do Jurumirim conta com 10 viaturas, 
sendo duas UTIs e oito para atendi-
mento básico. O serviço opera em 
gestão unificada com os governos es-
taduais e municipais e seus respectivos 
conselhos e secretarias de saúde.

 

Na cidade, por sua vez, a campanha será 
estendida até o próximo dia 21 

Vacinação contra 
a pólio acontece, 

na Zona Rural, 
neste sábado

Passado o “Dia D” da campanha 
de imunização contra a poliomielite, 
quando foi verificado esforço maciço 
para vacinar o maior número de crian-
ças, a Secretaria Municipal de Saúde 
anunciou que as doses serão distribu-
ídas, ainda, até o próximo dia 21 de 
junho. Para quem reside na Zona Ru-
ral de Avaré, por sua vez, a campanha 
acontecerá neste sábado.

Segundo a coordenação da cam-
panha, crianças de seis meses a cin-
co anos incompletos serão vacinadas. 
A Prefeitura dará suporte às proprie-
dades rurais do município por meio 
de veículos encarregados de atender 

quatro regiões existentes. Desta forma, 
sítios e fazendas serão atendidos por 
equipes da Saúde que vão atuar entre 
8h e 17h.

Na cidade, a campanha foi planeja-
da para atender a demanda até a próxi-
ma sexta-feira, 21, em todas as unida-
des de saúde nos bairros e no Centro 
de Saúde I, localizado na Rua Acre. 

Em todos os casos é solicitada 
aos responsáveis pelas crianças apre-
sentação da caderneta de vacinação 
infantil para verificação geral. Mais in-
formações sobre a iniciativa podem ser 
obtidas pelo telefone 3711-1430 no ho-
rário comercial.  
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A Secretaria Municipal da Fazenda, através do 
Departamento de Fiscalização e Setor de ISS, plane-
ja até o final deste mês, alterar o Sistema Tributário 
ISSQN em vigência.

A mudança é consequência direta da adoção pre-
vista da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), 
cujas bases estão sendo aperfeiçoadas para iniciali-
zação do processo.

A apresentação do sistema, promovida em parce-
ria com a Fiorilli S/C Ltda., aconteceu na manhã da 
última quinta-feira, 13 de junho, nas dependências do 
antigo CAC, quando 80 profissionais ligados às áreas 
de Administração e Contabilidade, nos setores públi-
co e privado, assistiram a palestra e esclareceram 
suas dúvidas relativas ao novo sistema.

A modernização adequará a taxação aos layouts 
sugeridos pela Associação Brasileira das Secretarias 
de Finanças das Capitais (ABRASF), padronizando 
a NFS-e com os municípios através de um modelo 
compatível com os sistemas dos contribuintes e am-
bientes das prefeituras.

“A adoção da NFS-e representa uma mudança 
significativa em nosso setor tributário, pois nos equi-
pararemos a outras localidades que já fazem uso do 
sistema, com resultados relevantes”, destacaram os 
técnicos da Prefeitura.

A expectativa é que a NFS-e entre em vigor, para 
as empresas cadastradas pela Fazenda, a partir do 
próximo dia 20, em link disponibilizado no site da Pre-
feitura local (http://www.avare.sp.gov.br/)

INOVAÇÃO - A NFS-e é um documento que re-
gistrará as operações de prestação de serviços sujei-
tos ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza 
(ISSQN). Ela será gerada e armazenada eletronica-
mente através de solução disponibilizada pela Prefei-
tura. Além disso, sua validade jurídica será garantida 
através de certificação digital.

Com a adoção do sistema, a Estância Turística 
de Avaré adere a modelo com vigência nacional que, 
em breve, substituirá a atual emissão em papel. A es-
colha do novo sistema acumula várias vantagens em 
detrimento do tradicional, como a diminuição do uso 
de papel, acesso facilitado à consulta de regularidade 
de documentos fiscais e incentivo ao comércio eletrô-
nico, além de outros benefícios.

economia

Reunião explica adoção da
Nota Fiscal Eletrônica
Sistema entra em vigor 
no final deste mês
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educação

A Educação de Avaré, mais uma vez, mostrou, na 
prática, que a capacitação constante dos professores 
é uma das prerrogativas da atual gestão. Desta vez, 
a Secretaria, em parceria com a empresa Sem Fron-
teiras Tecnologia Educacional, ministrou curso de 
capacitação aos professores de Informática quanto à 
prática do Parangolé.

Parangolé é o nome usado para designar os es-
tandartes e capas que eram completados pelo movi-
mento dos corpos que os ostentavam e os vestiam. 
Assim, o termo se tornou comum na designação de 
objetos produzidos com materiais pobres, residuais 
e avulsos. A Secretaria da Educação promove, pelo 
menos uma vez por mê, oficinas com assuntos varia-
dos para os professores.

Vale destacar que a empresa Sem Fronteiras é 
uma parceira da Secretaria de Educação, atuando 
com aulas de Informática em todas as escolas muni-
cipais, com atendimento, inclusive, para os alunos do 
projeto Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Professores 
de informática 
realizam curso 
de capacitação
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A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, atra-
vés da Secretaria de Indústria, Comércio, Ciência e 
Tecnologia, em parceria com o SEBRAE, realizou, 
no último dia 13, quinta-feira, curso de capacitação 
para aquisição de produtos e serviços das micros e 
pequenas empresas.

A medida, direcionada especificamente a servi-
dores públicos da cidade, analisou dispositivos da 
Lei Geral. Toda movimentação foi percebida nas de-
pendências do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) 
local.

O curso forneceu subsídios para a formação de 
compradores públicos, dando suporte para a cor-
reta aplicação dos procedimentos previstos na Lei 
123/2006, que criou um novo paradigma de com-

industria & comércio

Micros e pequenas empresas 
terão prioridades em compras da Prefeitura

pras. Isso impactou todas as modalidades e proces-
sos de aquisição de produtos e serviços existentes 
no país e implantou mecanismos capazes de favo-
recer o desenvolvimento local.

A Lei 123/2006 criou novos procedimentos, ou 
seja, a participação das micros e pequenas em-
presas deixou de ser exceção para ser a regra nas 
compras feitas pela Prefeitura.

“As empresas deverão receber tratamento di-
ferenciado em todo edital de licitação, como, por 
exemplo, com a possibilidade de regularização 
fiscal tardia ou com a criação de uma situação de 
‘empate ficto’ em que, mesmo estando acima do 

valor de um concorrente que não seja micro e pe-
quena empresa, terá a chance de fazer uma propos-
ta abaixo para todas as modalidades de licitação”, 
destacaram os técnicos do setor.

Além das ações obrigatórias e autoaplicáveis, 
os diferentes entes da Federação e todos os seus 
órgãos poderão criar benefícios exclusivos, com 
processos de licitação privilegiados até o valor de 
25% do total licitado no ano e ainda poderão regula-
mentar procedimentos próprios, prevendo licitações 
exclusivas para as micro e pequenas empresas, 
percentuais de participação em subcontratações e 
outras inovações.

SEBRAE promove palestra específica sobre o tema
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teatro

Por meio do projeto Momento Cul-
tural, a Cutrale promove o espetáculo 
“O Tribunal de Salomão” (ganhador 
do Prêmio FEMSA/SP), em Avaré. O 
evento acontece na tarde de hoje, 15, 
às 15h30min, no Largo São João.

O projeto, iniciado em 2012 pela 
Cutrale, tem a finalidade de  levar 
cultura e educação para crianças e 
adolescentes que residem nos mu-
nicípios onde a empresa desenvolve 
suas atividades agrícolas e indus-
triais, situadas nos estados de São 
Paulo e de Minas Gerais, por meio de 
apresentações teatrais.

Para 2013, estão previstas 31 
apresentações em 25 cidades e a ex-
pectativa é atingir um público de apro-
ximadamente oito mil pessoas.

O Momento Cultural é desenvol-
vido com incentivo da Lei Rouanet e 
conta com a parceria do Grupo Me-

A Biblioteca Municipal oferece 
Curso de Xadrez para iniciantes.

A idade mínima é de 8 anos.
As vagas são limitadas.

Informações:
Biblioteca Pública Municipal

“Prof. Francisco Rodrigues dos Santos”
CAIC Djanira

Rua Minas Gerais, 279
Estância Turística de Avaré

Fone: (14) 3733-6004

XADREZ PARA 
INICIANTES

“O Tribunal de Salomão” 
no Largo São João

dianeiro, responsável por todas as 
apresentações já programadas.

Sobre o espetáculo - A peça conta 
a história de um grupo de atores que, 
prestes a apresentar a peça “O Tribu-
nal de Salomão” é surpreendido por 
três pessoas que acreditam que ali é 
um tribunal verdadeiro e pedem ajuda 
para que sua causa seja julgada. Eles 
disputam a posse de uma garrafa e 
cada um apresenta sua versão.

Segundo o crítico Dib Carneiro 
Neto, “a peça fala de mula sem ca-
beça, padre, encruzilhada, diabo, sa-
lames e traições, mas para discutir 
com a plateia sobre os limites de uma 
verdade. Quantas versões admitem-
-se para um mesmo fato? Como não 
ultrapassar a linha da realidade e cair 
no reino da fantasia? Por que os va-
lores ficaram tão elásticos no mundo 
de hoje?”
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meio ambiente

Durante a tarde do último dia 7 de junho, autoridades ligadas a de-
partamentos da Prefeitura e funcionários do Horto Florestal juntamente 
com alunos da Rede Pública de Ensino, integraram a atividade final da 
Semana do Meio Ambiente, organizada pela Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente.

Na data, os participantes realizaram um passeio orientado pelas trilhas 
do parque e tiveram chance de conhecer as novas iniciativas implantadas 
com vistas à preservação. A iniciativa contou com a presença de alunos e 
professores da EMEB Dona Anna Novaes de Carvalho.

Durante o evento, foram colocadas placas em duas áreas, que antes 
eram utilizadas de forma indevida para deposição de resíduos e, recente-
mente passaram por uma limpeza.

O Horto Florestal, onde existem nascentes, será monitorado para evi-
tar danos ambientais.

Ações priorizam preservação 
ambiental na cidade

Programa “Seja um fiscal do meio ambiente” foi implantado na cidade

COLETA SELETIVA & FISCALIZAÇÃO – Outra iniciativa da Secreta-
ria de Meio Ambiente foi o projeto “Seja você um fiscal do Meio Ambiente”. 
A medida abrirá um canal de denúncias para que a população ajude na 
preservação ambiental do município.

As informações, referentes a qualquer tipo de agressão ambiental, 
podem ser transmitidas aos fiscais diretamente pelo telefone 3711-2559.

Também foi anunciado, durante a Semana do Meio Ambiente, o início 
da Coleta Seletiva em Avaré.

A implantação deve acontecer entre julho/agosto deste ano e será 
centralizada, inicialmente, nos bairros da Zona Sul (Brabância, Biquinha, 
Brasil Novo/Cecílio Jorge Neto, Jardim Di Fiori, Jurumirim e Vila Esperan-
ça, Jardim e Operária), servindo de respaldo a reestruturação do barracão 
de recebimento do material reciclável. A execução do projeto será em 
parceria com a ETEC, IFSP, SEBRAE-SP, OCESP.
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turismo

Desde o início da atual gestão, a 
Secretaria Municipal de Turismo come-
çou um processo gradativo para ativar 
o setor na cidade. Através de mudan-
ças realizadas na Feira de Artesanato, 
a pasta proporcionou o aumento do nú-
mero de artesãos nos quiosques exis-
tentes no Lanchódromo. 

Com a medida está sendo possível 
melhorar o atendimento aos visitantes 
que passam pelo Posto de Atendimen-
to ao Turista (PIT), localizado no mes-
mo espaço.

Atualmente, 52 profissionais li-
gados ao setor de Artesanato se utili-
zam dos dois quiosques. Um deles é 
destinado aos afiliados à Associart e o 
outro, aos trabalhadores ligados a um 
grupo independente. 

O principal nicho de atendimento 
são os turistas encaminhados pelos 
hotéis do município e que, após as 
visitas aos pontos turísticos centrais, 
procuram souvenires e lembranças de 
Avaré. 

“Aos poucos estamos executan-
do nossa intenção, que é tornar aqueles 
quiosques em pequenos empórios para 
os turistas, com produtos que ostentam o 
nome de Avaré em suas estampas”, ex-
plicam técnicos da Secretaria de Turismo.

Gradativamente o espaço vai ga-
nhando as características planejadas 
pela Prefeitura. “O PIT, que quintupli-
cou o número de atendimentos nos 
últimos meses, é exemplo de que as 
ações, apesar de gradativas, dão resul-
tado efetivo. Da mesma forma, o traba-
lho que está sendo feito nos quiosques 
ganhará, aos poucos, destaque junto 
a toda comunidade interessada no de-
senvolvimento de Avaré como Estância 
Turística de direito”, destacam os técni-
cos do setor.

ABERTURA DE ESPAÇO – A pos-
sibilidade de ingresso na área de expo-
sição foi comemorada pelos profissio-
nais que ganharam a chance de expor 
seus trabalhos para os visitantes da 
cidade.

Marlene Ferreira Fabrício é arte-
sã e vende peças de crochê, biscuit e 
decoupagem. Para ela, a abertura de 
espaço para novos trabalhadores be-
neficiou a todos os envolvidos. 

“Sempre temos coisas diferentes 
para mostrar aos turistas. Além disso, 
é uma oportunidade para outros artis-

Mudanças abrem espaço 
na Feira de Artesanato

Com as alterações, quiosques passaram a acomodar maior número de artesãos

tas mostrarem seus trabalhos” desta-
cou Marlene. Etelvina Ramos da Silva, 
outra artesã que atua nos quiosques, 
vende trabalhos em crochê, decopa-
gem, biscuit e pinturas em MDF. Ela 
também vê com bons olhos as mudan-
ças no espaço dos quiosques. “Quanto 
mais apoio, melhor. Estou trabalhando 
aqui há quase dois anos e este espaço 
está nos beneficiando de várias coi-
sas”, frisou a artesã. 

Também Elaine Garcia, que está 
no local há apenas três meses e tra-
balha com culinária e faz bolachinhas, 
valorizou a mudança. “Este governo 
está dando abertura para nossos tra-
balhos, o que não existia antes”, co-
mentou a avareense.


