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INFRAESTRUTURA

Frota municipal será renovada em breve
Prefeitura leiloará veículos inservíveis para custear compra de novos

Levantamento feito
esta semana na Garagem
Municipal pela Secretaria
de Obras, Habitação e
Serviços aponta que, do
total de 246 veículos da
frota da Prefeitura, 35%
se acham fora de uso de-
vido a problemas mecâni-
cos. Na área da Educação,
que possui 91 veículos, 30
foram considerados “con-
denados” e irão à leilão nas

35% da frota de veículos apresenta problemas

próximas semanas.
A recuperação emer-

gencial da frota está or-
çada em  torno de R$
150 mil, despesa que po-
derá ser coberta pela
quantia arrecadada no
futuro leilão, cuja estima-
tiva é de R$ 300 mil.
Além disso, o valor res-
tante será aplicado na
compra de veículos no-
vos. Página 13.

OBRAS E
SERVIÇOS

Pleiteada a
pavimentação
do Jardim
Paraíso

Prefeitura planeja
asfaltar o Jardim
Paraíso com auxílio do
Governo do Estado

Verba do DADE para
melhorar o Camping

Os banheiros e demais instalações do  Camping
Municipal, desgastados, inviabilizaram a

realização do Carnaval 2013 na área.

Página 17.

Página 8.

Dívida da Prefeitura
ultrapassa R$ 78 milhões

Página 24.
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CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 021/2013
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria nº 6397/
2013 de 02/01/201, considerando desistência do 06º, 08º, 13º e 16º
classificados e não comparecimento do 23º, 33º e 37º classifica-
do , convoca os classificados no Concurso Público  nº 003/2012, pu-
blicado em 14/11/2012, homologado pelo Decreto nº 3453/2013 de 10/
01/2013, publicado em 12/01/2013, para o cargo de Auxiliar de De-
senvolvimento Infantil,  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
49º RENATA APARECIDA RODRIGUES NEGRÃO
50º FABIANA  CARLA BIAZON DIAS
51º ANA CRISTINA BUENO
52º CARMEN SILVIA BARRETO GONÇALVES
53º ROSINEI ALVES DA SILVA
54º JANELICIA OLIVEIRA ARAUJO
55º RENATA DE FATIMA CAVALIERI
Estância Turística de Avaré, aos 23 dias do mês de Janeiro de 2013.

ATRIBUIÇÃO DO CARGO – CONFORME L.C. 126/2010
DENOMINAÇÃO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Compreende as tarefas que se destinam a executar sob Supervisão,
serviços de atendimento das crianças em suas necessidades diári-
as, cuidando de alimentação, higiene e recreação, garantindo seu
bem estar, adaptação e desenvolvimento físico e mental, visando a
alfabetização e o desenvolvimento educacional. Executa tarefas afins
designadas pela chefia imediata.
REQUISITO Ensino Médio Completo com habilitação para o ma-
gistério e/ou curso de Licenciatura Plena em Pedagogia.
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 033/2013
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pela Sra Deira Alizia Visentin Vilen, nos termos da Portaria nº 6397/
2013 de 02/01/201, considerando desistência do 39º e 46º classi-
ficado e não comparecimento do 03º, 07º, 15º, 22º, 49º e 54º
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 Pro-
fessor Adjunto,  conforme classificação abaixo descrita; a compare-
cer 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
56º PATRICIA DOMINGUES TAMASSIA
57º CRISTINA DE FATIMA PEREIRA
58º MARIA INES FURTADO
59º BRUNA REGINA MORAES DE OLIVEIRA LOPES
60º CAMILA TAVARES BENTO
61º MARLENE ALVES LESSA RAMALHO
62º MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
63º ELIANA INFANTE
Estância Turística de Avaré, aos 23 dias do mês de Janeiro de 2013.

ATRIBUIÇÃO DO CARGO – CONFORME L.C. 151 1/2011
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 do-
cente 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; execu-
tar demais atribuições correlatas estabelecidas pelo Diretor de esco-
la 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 034/2013
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pela Sra Deira Alizia Visentin Vilen, nos termos da Portaria nº 6397/
2013 de 02/01/2013, considerando não comparecimento do 21º,
22º e 24º classificados , convoca os classificados no Concurso Pú-
blico  nº 001/2010, homologado pelo Edital nº 001/2010 de 11/05/
2010, prorrogado pelo Decreto nº 3185 de 03/05/2012, publicado em
05/05/2012, para o cargo de Telefonist a, conforme classificação abai-
xo descrita; a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de Re-
cursos 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
25º DANIELA COELHO CAPELIM
26º ALESSANDRA FERNANDES PICOLI
27º GABRIELA  MACHADO COSTA
Estância Turística de Avaré, aos 23 dias do mês de Janeiro de 2013.

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO TELEFONISTA
Compreende em operar mesa telefônica para estabelecer comunica-
ções internas, locais, interurbanas ou internacionais. Executa tarefas
afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO Ensino Fundamental Incompleto – Mínimo 4ª série
CARGA HORÁRIA 30 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 035/2013
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pela Sra Deira Alizia Visentin Vilen, nos termos da Portaria nº 6397/
2013 de 02/01/2013, considerando desistência do 73º classifica-
do e não comparecimento do 66º e 67º classificados,  convoca os
classificados no Concurso Público  nº 001/2010, homologado pelo
Edital nº 001/2010 de 11/05/2010, prorrogado pelo Decreto nº 3185 de
03/05/2012, publicado em 05/05/2012, para o cargo de Servente (Lim-
peza), conforme classificação abaixo descrita; a comparecer no pra-
zo 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
74º DANIEL GOMES
75º GILDETE DOS SANTOS DIAS
76º EDILENE QUEROBINO DE FREITAS SILVA
Estância Turística de Avaré, aos 23 dias do mês de Janeiro de 2013.

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO SERVENTE (LIMPEZA)
Compreende em executar trabalho rotineiro de limpeza em geral nos
prédios municipais, espanando, varrendo, lavando ou encerando de-
pendências, móveis, utensílios e instalações, bem como preparar e
servir café, chás e outros, para atender as necessidades da adminis-
tração municipal, manter as condições de higiene e conserva-las.
Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO Ensino Fundamental Incompleto.
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

QUEM PRECISA, ENCONTRA.
QUEM PROCURA, CONTRATA.

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

VAGAS DE EMPREGO

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

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

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

ADMINISTRATIVO MUNICIPAL), ENTRADA  PELA RUA CEARÁ.

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

03 cozinheiro
01 pizzaiolo
02 auxiliar de cozinha
04 garçom
01 balconista de lanchonete
01 chapista de lanchonete
01 auxiliar de limpeza
01 açougueiro
05 motorista de ônibus
01 operador de retro escavadeira
01 auxiliar de mecânico de autos
01 mecânico de autos
01 auxiliar de limpeza
01 babá (p/SP)
04 jardineiro
01 caseiro
01 esteticista corporal
01 cabeleireira
01 comprador
01 recepcionista de hotel
01 governanta de hotelaria
02 assistente administrativo
01 instalador de ar condicionado
02 instalador de antenas
04 auxiliar de instalador de antenas
01 técnico em informática
01 programador de sistemas
01 técnico em meio ambiente
01 cuidador de idoso
01 auxiliar de enfermagem
03 vendedor pracista
02 vendedor de serviços
01 promotor de vendas
01 costureira
01 agrônomo
01 técnico em agronomia
01 motorista caminhonete
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/13 – PROCESSO Nº. 016/13

Objeto: Locação de banheiros químicos para usuários do Camping e
Costa Azul.
Data de Encerramento: 06 de fevereiro de 2013  das 9:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 06 de fevereiro de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax
(14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística de
Avaré, 23 de janeiro de 2013 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/13 – PROCESSO Nº. 017/13
Objeto: Serviço de apoio de pessoal para Carnaval 2.013.
Data de Encerramento: 06 de fevereiro de 2013  das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 06 de fevereiro de 2013  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax
(14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística de
Avaré, 23 de janeiro de 2013 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/13 – PROCESSO Nº. 018/13
Objeto: Aquisição de cestas básicas para o Fundo Social.
Data de Encerramento: 07 de fevereiro de 2013  das 9:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 07 de fevereiro de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística
de Avaré, 24 de janeiro de 2013 – Érica Marin Henrique –
Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/13 – PROCESSO Nº. 019/13
Objeto: Aquisição de materiais gráficos para prescrição de medica-
mentos na Rede Municipal de Saúde.
Data de Encerramento: 07 de fevereiro de 2013  das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 07 de fevereiro de 2013  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística
de Avaré, 23 de janeiro de 2013 – Érica Marin Henrique –
Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/13 – PROCESSO Nº. 020/13
Objeto: Aquisição de tubos para coleta de sangue para exames
laboratoriais.
Data de Encerramento: 08 de fevereiro de 2013  das 9:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 08 de fevereiro de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urísti-
ca de Avaré, 23 de janeiro de 2013 – Érica Marin Henrique –
Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA
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 PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO
LTDA EPP, objetivando a construção de Escola de Educação In-
fantil TIPO C – Programa PROINFÂNCIA, relativa à Concorrên-
cia Pública nº. 012/12 – Processo nº. 449/12 - Homologado
em: 07/01/2013 .

ADJUDICAÇÃO
Concorrência Pública nº. 012/12 – Processo nº. 449/12

Fica adjudicado a Empresa PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO
LTDA EPP, com valor total de R$ 641.816,96 (seiscentos e quaren-
ta e um mil oitocentos e dezesseis reais e noventa e seis centa-
vos),  objetivando a construção de Escola de Educação Infantil TIPO
C – Programa PROINFÂNCIA – adjudicado em: 07/01/2013.

EXTRATO DE CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Modalidade: Concorrência Pública nº. 012/12 – Processo nº. 449/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA EPP.
Objeto:  Construção de Escola de Educação Infantil TIPO C.- Progra-
ma PROINFÂNCIA.
Valor Global: R$ 641.816,96 (seiscentos e quarent a e um mil
oitocentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 07/01/2013.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 001/13 – Processo nº. 001/13

Fica ratificada a Dispensa de Licitação o Senhor ALEX LOURENÇO
LUCCHESI, com valor mensal de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos
reais)  objetivando a locação de imóvel na Rua Pará nº 2.164 para
instalação da Procuradoria Geral do Município, com fulcro no artigo
24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré,
09 de janeiro de 2013 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 002/13 – Processo nº. 002/13
Fica ratificada a Dispensa de Licitação o Senhor JOSÉ MARCOLINO
NETO, com valor mensal de R$ 1.267,67 (hum mil duzentos e ses-
senta e sete reais e sessenta e sete centavos)  objetivando a loca-
ção de imóvel na Rua Pará nº 1.790 para instalação do Cartório Elei-
toral, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 08 de janeiro de 2013 – Paulo Dias Novaes
Filho – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 006/13 – Processo nº. 010/13
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa MARIA APARECIDA
ALVES DE SOUZA LATICÍNIOS ME, com valor total de R$ 33.926,40
(trinta e três mil novecentos e vinte e seis reais e quarenta cen-
tavos)  objetivando a aquisição de leite fluído pasteurizado tipo C para
o Programa Viva Leite, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/
93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 21 de janeiro de 2013 –
Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 009/13 – Processo nº. 013/13
Fica ratificada a Dispensa de Licitação o Senhor MÁRIO FONSECA,
com valor mensal de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais)
objetivando a locação de imóvel na Rua São Paulo nº 710 para insta-
lação do Ministério do Trabalho, com fulcro no artigo 24 da Lei Fede-
ral 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de janeiro
de 2013 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 071/10 – Processo nº. 41 1/10,  que faz entre si a
Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, objetivando a
aquisição de cestas básicas para os funcionários públicos munici-
pais, com prorrogação até 31 de dezembro de 2013. O valor desta
prorrogação de contrato é de R$ 3.792.258,00 (três milhões sete-
centos e noventa e dois mil duzentos e cinquenta e oito reais) –
Rogelio Barchetti Urrea – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 090/10 – Processo nº. 468/10, Contrato (426/
10), que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré
e a empresa P.V.T. COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS
PARA ESCRITÓRIO LTDA ME, objetivando a locação de 09
multifuncionais para a Secretaria de Educação, com prorrogação
até 28 de janeiro de 2014. O valor desta prorrogação de contrato
é de R$ 73.641,12 (setenta e três mil seiscentos e quarenta e
um reais e doze centavos) – Paulo Dias Novaes Filho – Prefei-
to Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 023/11 – Processo nº. 099/1 1, Contrato (1 12/11),
que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a
empresa P.V.T. COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA ME, objetivando a locação de multifuncionais
para a Secretaria de Educação, com prorrogação até 31 de janeiro de
2014. O valor desta prorrogação de contrato é de R$ 34.560,00 (trinta
e quatro mil quinhentos e sessenta reais) – Paulo Dias Novaes
Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 053/11 – Processo nº. 296/1 1, Contrato (290/1 1),
que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a
empresa COLOR PRINTER LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPA-
MENTOS LTDA EPP, objetivando a locação de multifuncionais para a
Secretaria de Educação, com prorrogação até 31 de janeiro de 2014.
O valor desta prorrogação de contrato é de R$ 64.940,00 (sessenta e
quatro mil novecentos e quarenta reais) – Paulo Dias Novaes
Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 019/10 – Processo nº. 502/10, Contrato (01 1/11), que faz
entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
objetivando a revitalização e urbanização da Praça Monsenhor Celso
Diogo Ferreira, com prorrogação até 21 de março de 2013 – Paulo
Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 001/11 – Processo nº. 070/1 1, Contrato (271/1 1), que faz
entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
objetivando a construção do restaurante e sanitários/vestiários do
Camping Municipal, com prorrogação até 21 de março de 2013 –
Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 005/11 – Processo nº. 155/1 1 – Ata nº 003/11, que faz
entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
objetivando Registro de Preços para manutenção e conservação de
prédios municipais, com prorrogação até 30 de março de 2013. –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 078/11 – Processo nº. 255/1 1, Contrato (209/1 1), que faz
entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa
CONSTRUTORA, COMÉRCIO E ENGENHARIA ENCCO LTDA,
objetivando a contratação de empresa para pavimentação asfáltica da
Rua Miguel Chibani e Avenida Emílio Figueiredo, com prorrogação até
21 de março de 2013 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 001/12 – Processo nº. 004/12, Contrato (001/12), que
faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a Senho-
ra MARIA SILVÉRIA BRAZ JOSÉ , objetivando a locação de imóvel
para instalação da Estratégia de Saúde da Família (ESF III) “Dante
Cavecci”, com prorrogação até 01 de janeiro de 2014 – Paulo Dias
Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 065/12 – Processo nº. 161/12, Contrato (099/12), que
faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empre-
sa BRABÂNCIA  EMPREENDIMENTOS LTDA, objetivando a locação
de imóvel na Avenida Santos Dumont 1.923 para instalação do Proje-
to Guri, com prorrogação até 01 de janeiro de 2014 – Paulo Dias
Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 077/12 – Processo nº. 21 1/12, Contrato (135/12), que faz
entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e o Senhor
GILTON ZIROLDO, objetivando a locação de imóvel na Rua Maranhão
1.298 para instalação do Projeto Casa Dupiá, com prorrogação até 01
de janeiro de 2014 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 168/12 – Processo nº. 475/12, Contrato (386/12), que
faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a Senho-
ra SUMIKO MURAKOSHI ITO , objetivando a locação de imóvel na
Rua Bahia 1.763 para instalação do Almoxarifado da Secretaria de
Educação, com prorrogação até 01 de janeiro de 2014 – Paulo Dias
Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 195/12 – Processo nº. 582/12, Contrato (481/12), que faz
entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a Senhora
LEGNA DE FÁTIMA BRISOLLA  DA SILVA, objetivando a locação de
imóvel na Rua Júlio Figueiredo 166 para instalação do Posto de Pronto
Atendimento Ambulatorial do Bairro Ipiranga, com prorrogação até 01
de janeiro de 2014 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

ADITIVO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/12 – Processo nº. 054/12 fica aditado
o valor de R$ 162,64 (cento e sessenta e dois reais e sessenta e
quatro cent avos),  para a empresa P.V.T. COMÉRCIO E MANUTEN-
ÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, o que corresponde a
aproximadamente 0,28% (zero vírgula vinte e oito por cento ) do
valor total adjudicado no processo licitatório em questão objetivando
a locação de multifuncionais para diversos setores da municipalidade
- Assinatura do T ermo Aditivo em: 17 de janeiro de 2013.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº. 186/12 – Processo nº. 549/12, objetivando a aquisição de
material elétrico, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei
8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 22/01/13 – Paulo Dias
Novaes Filho – Prefeito Municipal.
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JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos
médicos, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária por tratar-
se de prestação de serviço fundamental para o bom andamento do
atendimento de urgência das unidades de saúde do município.
Fornecedor : Angela Regina Gomes Barreto da Silva ME
Empenhos : 7645, 7646, 7647/2012
Valor : R$ 4.800,00
Avaré, 26 de Janeiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de cilindros de gás P45, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a confecção de
refeições distribuída por essa repartição.
Fornecedor : Dorival Dionizio Gomes ME
Empenhos : 1 1765/2012
Valor : R$  4.469,40
Avaré, 26 de Janeiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de gêneros alimentícios, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a confecção de
refeições ao funcionários públicos da SEMADS.
Fornecedor : Fabio Rodrigues do Amaral Mercearia
Empenhos : 3422/2012
Valor : R$  12.357,72
Avaré, 26 de Janeiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço de consultoria, suporte técnico e li-
cença de software, tal quebra de ordem cronológica se faz necessá-
ria para a manutenção do funcionamento do Sistema de Contabilida-
de Publica Integrada, essencial aos serviços de diversos setores da
municipalidade, tais como Licitação, Compras, Tributação, Contabili-
dade e Procuradora entre outros.
Fornecedor : Fiorilli Soc. Civil Ltda -Software
Empenhos : 4223/2012
Valor : R$ 29.570,00
Avaré, 26 de Janeiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço de impressão, tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para atender as EMBs de Ensino Fun-
damental  e EMEBs de Educação Infantil.
Fornecedor : Gril - Graf. E Repres. Indts. Ltda
Empenhos : 5814/2012
Valor : R$  10.638,54
Avaré, 26 de Janeiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de gêneros alimentícios, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a confecção de
refeições ao funcionários públicos da SEMADS.
Fornecedor : J. E. Rissi Alimentos ME
Empenhos : 351 1/2012
Valor : R$  1 1.065,19
Avaré, 26 de Janeiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de desapropriação de área de terras localizada a
Rua Alzira Pavão, lote 01, quadra 4 (220,00M2) – Avaré, tal quebra de
ordem cronológica se faz necessária para a regularização à munícipe,
que teve seu patrimônio indevidamente utilizado para construção de
quadra de esportes pela municipalidade.
Fornecedor : Jandyra Pereira Justino e Outro
Empenhos : 3202/2012
Valor : R$ 29.335,00
Avaré, 26 de Janeiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço de plotagem, tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária por tratar-se de prestação de serviço
principalmente para o Decon, que trabalha com prazos para entrega
de documentos.
Fornecedor : Nathalia Bibiana T eixeira
Empenhos : 61 1/2011
Valor : R$ 1.356,28
Avaré, 26 de Janeiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de certidão de matricula dos terrenos do Jd.
Tropical, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária pela ur-
gência no pagamento, para a regularização de terrenos cujas famílias
estão inseridas no Programa do Ministério das Cidades e FNHIS ,
para que não cause prejuízo ao município.
Fornecedor : Oficial de Registros de Imoveis Anexos Avare - SP
Empenhos : 58/2013
Valor : R$ 1.642,23
Avaré, 26 de Janeiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de vale transporte, tal quebra de
ordem cronológica se faz necessária para o fornecimento de vales-
transportes aos funcionários municipais, direito dos mesmos e res-
ponsabilidade do Poder Publico Municipal.
Fornecedor : Rapido Luxo Campinas  Ltda
Empenhos : 4646, 4647, 4654, 4656, 4659, 4649, 4650, 4653, 4642,
1536, 4643, 4645, 4648, 4663, 4664, 4665, 4666, 4669, 4671, 4672,
4673, 4674, 4675/2012
Valor : R$ 13.870,00
Avaré, 26 de Janeiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

LEGISLATIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Concorrência Pública nº 01/2012 – Processo nº 1 1/2012 fica pror-
rogado por mais 30 dias o prazo de prestação de serviços da empre-
sa EMPREITEIRA DE OBRAS VALE DO RIO PARDO LTDA - EPP
visando o fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra e equipa-
mentos necessários, conforme projetos, planilhas, orçamentos,
cronogramas e especificações para a continuidade de mais uma eta-
pa da obra do novo Prédio da Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré.
Assinatura do T ermo Aditivo em 21 de janeiro de 2013.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidenta da Câmara

ATO DA MESA Nº 26/2013
(Dispõe sobre exoneração do funcionário JOSÉ RICARDO DE

OLIVEIRA  do Cargo em “COMISSÃO” de Assessor de Gabinete da
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré e dá outras

providências)

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:-
Art. 1º  - Fica exonerado o funcionário JOSÉ RICARDO DE OLIVEI-
RA, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº
29.866.490-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o no  284.436.748-81
do cargo em “Comissão” de Assessor de Gabinete da Câmara de
Vereadores da Estância Turística de Avaré, a partir de 23 de janeiro
de 2013, nomeado através do Ato da Mesa n º 03/2011, de 03 de
janeiro de 2011.
Art. 2º  - Este Ato entrará em vigor nesta data, após sua publicação no
local de costume.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
23 de janeiro de 2013

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

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

ATO DA MESA Nº 027/2013
Dispõe sobre alteração de cargo em “COMISSÃO” da Funcionária
ANA CARLA PEREIRA DE SOUZA VIEIRA “, de Chefe da Divisão
de Serviços Legislativos para Chefe da Divisão de Pessoal da
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré e dá outras

providências.

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:-
Art. 1º  - Fica alterado o cargo “em COMISSÃO” da Sra. ANA CARLA
PEREIRA DE SOUZA VIEIRA , brasileira, casada, portadora da cédu-
la de identidade RG n º 28.912.426-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF
sob nº 278.312.538-23, de Chefe da Divisão de Serviços
Legislativos para Chefe da Divisão de Pessoal da Câmara de Ve-
readores da Estância Turística de Avaré, criado pela Resolução nº
330/2006 e alterado pela resolução 371/2013, cujos vencimentos se-
rão similares referência 06 (seis) da Lei nº 876, de 03 de outubro de
2.006 e de mesma lotação.

BRUNA MARIA COSTA
SILVESTRE
Presidente

 MARCELO JOSÉ ORTEGA
Vice-Presidente

ERNESTO FERREIRA DE
ALBUQUERQUE

1º Secretário

FRANCISCO BARRETO DE
MONTE NETO
2º Secretário

RETIRE GRATUITAMENTE
O SEMANÁRIO OFICIAL DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ NO
PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.



Art. 2 º -. Atribuições: Organizar, executar, controlar e coordenar o
quadro de vereadores e servidores da Câmara Municipal, bem como a
folha de pagamento, treinamentos, cursos e arquivos; Organizar, exe-
cutar e manter as atividades de controle de pessoal, inclusive de in-
gresso, contratação e acompanhamento da realização de concursos
públicos; Organizar, executar e controlar a folha de pagamento e a
concessão de benefícios, gratificações e demais vantagens
pecuniárias; Propor e organizar, observadas as determinações do Di-
retor Geral, processos periódicos de avaliação funcional; Manter, or-
ganizar e controlar os documentos e registros dos funcionários em
prontuários próprios, bem como providenciar os relatórios, levanta-
mentos e informações necessários à prestação de quaisquer escla-
recimentos solicitados; Organizar e priorizar suas atividades de acor-
do com os objetivos e metas estabelecidos; Elaborar o relatório de
atividades referente a parte de pessoal; Elaborar relatórios e demais
documentos necessários afim de prestação de contas junto ao Egré-
gio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; Encaminha mensal-
mente informações ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
seguindo as instruções emanadas pela Corte de Contas; Executar
tarefas correlatas no âmbito desta Divisão e as que lhe forem atribuí-
das pela Diretoria Geral. Elaborar, planejar, supervisionar, acompa-
nhar e executar atividades de formação, capacitação e desenvolvi-
mento dos servidores públicos do Legislativo Municipal, bem como a
operacionalização de todas as atividades de treinamento de pessoal;
Executar tarefas correlatas no âmbito de suas atribuições as ativida-
des atribuídas pela Presidência.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 23 de janeiro de 2013

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

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

BRUNA MARIA COSTA
SILVESTRE
Presidente

 MARCELO JOSÉ ORTEGA
Vice-Presidente

ERNESTO FERREIRA DE
ALBUQUERQUE

1º Secretário

FRANCISCO BARRETO DE
MONTE NETO
2º Secretário

INEDITORIAIS

Secret aria Municip al de Assistência e
Desenvolvimento Social

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

Decreto 3.395/12

Convocação
A Presidente do Conselho Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social (CMAS) Sra. Priscila Félix , vem por meio deste convocar
todos os Conselheiros, para reunião Extraordinária que será reali-
zada na data de 30/01/13  às 15:00 horas , na  Sala dos Conselhos
Municipais  junto à Secretaria Municipal Assistência  e Desenvol-
vimento Social  situada na Rua Rio Grande do Sul, 1750, fundos.
Pauta:
· Prestação de Contas Semestral e final do Recurso Estadual 2012
A participação de todos é muito importante, em caso de imprevistos
favor informar por escrito.

e-mail:   cmasavare@hotmail.com

Secret aria Municip al de Assistência e
Desenvolvimento Social

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

Decreto – 3.284//12

Convocação
A Presidente do Conselho Municipal do Idoso Sra. Lúcia de Souza
Pinto vem por meio deste convocar Conselheiros Titulares e, ou
Suplentes do CMI,  para reunião Ordinária que será realizada no dia
31/01/13  às 09:00 horas  na sala dos Conselhos Municipais junto à
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social   sito a
Rua Rio Grande do Sul, 1750 (fundos).
Pautas:
· Acolhida e Agradecimentos
· Leitura de Ata
· Oficializar a Diretoria
· Prévia do Plano Anual
· Outros assuntos: visitas e atividades realizadas
· Encerramento

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

Secret aria Municip al de Assistência e
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal da Pessoal Portadora de
Deficiência – CMPPD

Lei Estadual nº 7853/1989 - Lei Municipal – nº 68/2001 - 140/2001
Decreto- 2.589/2010

Convocação
O Presidente do Conselho Municipal de Pessoas Portadoras de Defi-
ciência (CMPPD), Sr. José Ricardo Cegarra,   convoca os/as Con-
selheiros e seus Suplentes , para Reunião Extraordinária   que será
realizada no dia 31/01/13  às 15:00 horas  , na sala dos Conselhos
Municipais junto à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social  situada na rua Rio Grande do Sul, 1750 – fundos.
Pauta:
· Eleição da Presidência
· Posse

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

e-mail:secmunicipais@hotmail.com

Conselho Municipal do Plano Diretor
Lei  Complementar nº 154, de 27 de setembro de 2011

CMPD – Conselho Municipal do Plano Diretor
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA

Ficam por meio desta CONVOCADOS os Conselheiros do CMPD –
Conselho Municipal do Plano Diretor para REUNIÃO ORDINÁRIA a
se realizar no próximo dia 28 de janeiro de 2013 (segunda-feira) às
dezenove horas na sede da AREA – Rua dos Engenheiros, 26.
Pauta da Reunião:
1) Comunicações do Presidente;
2) Aprovação da ata da reunião de 13/12/2012 enviada por correio
eletrônico;
3) Apontamentos da Secretaria;
4) Alteração do Regimento Interno;
5) Processo 078/2012  – Pantheon  -  leitura
6) Processo 054/2012  – Setorial de Saúde – leitura e votação
7) Processo 085/2012  – Certidão de uso do solo para condomínio –
leitura  e votação
8) Processo 086/2012  – Interpretação de mapa – leitura e votação
9) Processo 087/2012  – Certidão de uso de solo para empresas –
leitura e votação
10)  Processo 088/2012  – Desmembramento – leitura e votação.
11)  Assuntos de Interesse.
As reuniões do CMPD são abertas à população.
Avaré, 18 de janeiro de 2013.

MARCOS BOOCK RUTIGLIANO
PRESIDENTE CMPD

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2013
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado
pelo Sra. MARIA LUCIA CABRAL  DE FREITAS VISENTIN, convoca
o classificado no Concurso Público nº 01/2012, homologado pelo Edital
de 17/10/2012, para o emprego de PORTEIRO, conforme classifica-
ção abaixo descrita; para comparecer no prazo máximo de 05 (cin-
co), a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de
Recursos Humanos, situado a Praça Romeu Bretas nº 163, das 08:30h
às 12:00h e das 14:00h às 17:00h. O não comparecimento no prazo
acima implicará na desistência da vaga.
Class.  Nome
02  Maria de Fátima Lofiego
Estância Turística de Avaré, 25 de janeiro  de 2013.

MARIA LUCIA CABRAL  DE FREITAS VISENTIN
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 06/2013
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado
pelo Sra. Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin, nos termos do item
18.4 do Edital do Concurso Público 01/2010, homologado pelo Edital
de 11/02/2011, convoca o classificado, para o emprego de
PROFESSOR(A) DE ENSINO SUPERIOR - PSICOLOGIA,  conforme
classificação abaixo descrita; para comparecer no prazo máximo de
05 (cinco), a partir da data da publicação deste Edital, no Departa-
mento de Recursos Humanos, situado a Praça Pref. Romeu Bretas
nº 163, das 08:30h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h. O não compa-
recimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class.  Nome
01 Márcia Gagliardi
Estância Turística de Avaré, 25 de janeiro de 2013.

Presidente
Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin

Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA

Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA

Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 07/2013
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado
pelo Sra. Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin, nos termos do item
18.4 do Edital do Concurso Público 01/2010, homologado pelo Edital
de 11/02/2011, convoca o classificado, para o emprego de OPERA-
DOR DE COMPUTADOR, para trabalhar nos períodos da tarde e noi-
te,  conforme classificação abaixo descrita; para comparecer no pra-
zo máximo de 05 (cinco), a partir da data da publicação deste Edital,
no Departamento de Recursos Humanos, situado a Praça Pref. Romeu
Bretas nº 163, das 08:30h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h. O não
comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class.  Nome
05  André Augusto Martins Guimarãaes
 Estância Turística de Avaré, 25 de janeiro de 2013.

Presidente
Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin

Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 08/2013
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado
pelo Sra. Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin, nos termos do item
18.4 do Edital do Concurso Público 01/2010, homologado pelo Edital
de 11/02/2011, convoca o classificado, para o emprego de
PROFESSOR(A) DE ENSINO BÁSICO -  GEOGRAFIA,  conforme
classificação abaixo descrita; para comparecer no prazo máximo de
05 (cinco), a partir da data da publicação deste Edital, no Departa-
mento de Recursos Humanos, situado a Praça Pref. Romeu Bretas
nº 163, das 08:30h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h. O não compa-
recimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class.  Nome
01 Flávia Priscila V entura
Estância Turística de Avaré, 25 de janeiro de 2013.

Presidente
Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin

Alist amento Milit ar
Jovens que nasceram em 1995.

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

Rua Sergipe, 1379 - Centro - Avaré/SP

Documentos necessários:
*Certidão de Nascimento (Original e Xerox); *R.G.; *CPF (se tiver);
*02 fotos 3x4 recentes; * Declaração de Escolaridade; *Conta de Luz

Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 09/2013
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado
pelo Sra. Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin, nos termos do item
18.4 do Edital do Concurso Público 01/2010, homologado pelo Edital
de 11/02/2011, convoca o classificado, para o emprego de AUXILIAR
DE BIBLIOTECA, conforme classificação abaixo descrita; para tra-
balhar nos períodos da tarde e noite, para comparecer no prazo máxi-
mo de 05 (cinco), a partir da data da publicação deste Edital, no
Departamento de Recursos Humanos, situado a Praça Pref. Romeu
Bretas nº 163, das 08:30h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h. O não
comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class.  Nome
02  Mario Augusto da Silva Junior
 Estância Turística de Avaré, 25 de janeiro de 2013.

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

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA
FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE

AVARÉ – FREA

PORTARIA Nº 001/2013
A Fundação Regional Educacional de Avaré – FREA, considerando o
disposto no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e Lei Munici-
pal 35, de 13 de junho de 1989, alterada pela Lei Municipal nº 379, de
05 de abril de 1999, torna pública a abertura de processo seletivo
simplificado para a contratação temporária dos seguintes servidores:
- 1 Professor de Química, com licenciatura ou bacharelado na área;
- 1 Professor de Química, com mestrado ou doutorado;
- 1 Professor de Capoeira, com formação em Educação Física e mes-
tre de capoeira;
- 1 Professor de História, com mestrado concluído ou em fase de
qualificação.
1. DO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES
1.1. As funções indicadas no presente edital são para atendimento às
necessidades temporárias e de interesse público, no âmbito da Fun-
dação Regional Educacional de Avaré.
2. DO OBJETIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
2.1. O presente edital tem como objetivo selecionar profissionais para
atuarem na FREA, a partir do ano letivo de 2013, pois não há cadas-
tro de reserva para essas áreas.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições serão feitas pessoalmente ou representado por
terceiro capaz na Secretaria da FREA, situada à Praça Prefeito Romeu
Bretas , nº 163, Centro, em Avaré, SP, das 13:00 às 17:30 e das
19:00 às 21:00, do dia 28 de janeiro à 01 de fevereiro de 2013.
3.2. A FREA poderá autorizar a extensão de carga horária mediante
justificativa e solicitação formal da direção escolar .
3.3. Não será cobrada taxa de inscrição do candidato.
4. DOS REQUISITOS
4.1. O candidato aprovado e classificado neste Processo Seletivo
Simplificado, na forma estabelecida neste Edital, será contratado tem-
porariamente, se atendidas às seguintes exigências:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado que goze das prerrogativas do
art. 12 da Constituição da República;
b) gozar dos direitos políticos;
c) ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data de admissão;
d) estar quite com as obrigações eleitorais;
e) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, quando se tratar
de candidatos do sexo masculino;
f) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do car-
go, a ser aferida em perícia médica oficial, realizada pelo serviço médico
oficial da FREA ou, em sua falta, por quem este indicar;
5. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO
5.1. No ato da inscrição, faz-se necessário os seguintes documentos:
a) Documento de Identidade;
b) CPF;
c) Certificado da graduação
d) Certidão de mestrado(se exigido no Edital)
.

6. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
6.1. O processo seletivo simplificado será realizado através de prova
escrita dissertativa no dia 06 de fevereiro de 2013, às 20:00 horas.
6.1.2. Segunda Fase, de caráter eliminatório – consistirá em exame
médico pericial admissional.
7. DO EXAME MÉDICO PERICIAL ADMISSIONAL
7.1. De caráter eliminatório, será realizado por médico do trabalho.
7.2. Serão eliminados do Processo Seletivo Simplificado os candida-
tos considerados inaptos pela avaliação pericial.
8. DA CLASSIFICAÇÃO, RESUL TADOS E PRAZOS DE VALIDADE
8.1. Os resultados do processo seletivo serão disponibilizados no
site http://www.frea.edu.br, no
dia 08 de fevereiro de 2013.
8.2. Em caso de erro na classificação por motivo de graduação, o
candidato poderá entrar em contato com a Secretaria da FREA,  no
dia  14 de fevereiro de 2013, para solicitar a correção.
8.3. O comprovante de titulação acadêmica deverá ser apresentado
quando o candidato for convocado para o trabalho. Havendo divergên-
cia na documentação apresentada, o candidato será reclassificado
de acordo com a nova pontuação.
8.4. Havendo empate na classificação final dos candidatos aprova-
dos, a preferência será, respectivamente, do candidato:
a) com maior pontuação na titulação acadêmica;
b) com maior tempo de serviço;
c) que tiver mais idade.
9. DA VISTA, REVISÃO E RECURSOS
9.1. O pedido de revisão deverá ser dirigido à Secretaria da FREA,
situada na Praça Prefeito Romeu Bretas nº 163, no Centro, em Avaré,
SP, no dia 14/02/2013 de 08:00 às 12:00 e de 14:00 às 18:00 horas.
9.2. A solicitação deverá ser feita em formulário próprio disponibilizado
no endereço eletrônico
http://www.frea.edu.br
9.3. Não serão aceitos pedidos de revisão feitos por Correios, Fax, E-
mail, etc.
9.4. As solicitações de revisão que não estiverem fundamentadas serão
imediatamente indeferidas.
10. DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
10.1. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instru-
ções contidas neste Edital.
10.2. A aprovação neste Processo Seletivo Simplificado não implica
em contratação imediata, mas apenas a expectativa de ser convoca-
do, seguindo rigorosa ordem de classificação, ficando a convocação
condicionada à existência de vaga e ao excepcional interesse e con-
veniência da FREA.
10.3. De acordo com a legislação processual civil em vigor será a
comarca de Avaré o foro competente para julgar as demandas judici-
ais decorrentes do presente Processo Seletivo Simplificado.
10.4 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela dire-
toria executiva, observados os princípios e normas que regem a admi-
nistração pública.
Avaré (SP), 25 de janeiro  de 2013.

MARIA LUCIA C. DE F. VISENTIN LUIZ MOURATO JUNIOR
PRESIDENTE DIRETOR EXECUTIVO

Secret aria Municip al de Assistência e
Desenvolvimento  Social

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

    Decreto – nº 2.161/10

RESOLUÇÃO CMAS nº 01, de 18 de janeiro de 2013.
(Dispõe sobre aprovação da Prestação de Contas do mês de dezem-
bro de 2012 do Recurso Estadual Executado pela Prefeitura Munici-
pal de Avaré através da SEMADS)
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS  do municí-
pio de Avaré, no uso de suas atribuições legais e;
1. Considerando o relatório circunstanciado de atividades do tipo de
concessão de transferência – fundo a fundo, do órgão executor  –
Prefeitura Municipal de Avaré através da SEMADS para o programa
de proteção social básica – Vila Dignidade – processo nº 002/2012 –
período de referência dezembro de 2012, descrição do serviço – cen-
tro de convivência do idoso;
2. Considerando  o relatório circunstanciado de atividades do tipo de
concessão de transferência – fundo a fundo, do órgão executor  –
Prefeitura Municipal de Avaré através da SEMADS para o programa
especial de média complexidade - CREAS– processo nº 002/2012 –
período de referência dezembro de 2012, descrição do serviço – me-
dida socioeducativa em meio aberto – liberdade assistida (LA);
3. Considerando  os relatórios da execução financeira do mês de-
zembro de 2012 dos programas estaduais de proteção social: L.A,
Especial, Básica;

4. Considerando  que ocorreu reunião extraordinária do CMAS reali-
zada em 18.01.2013 que deliberou sobre a presente prestação de
contas do mês de dezembro de 2012, referente ao recurso estadual
apresentado pelo órgão executor;
R E S O L V E
Artigo 1º –APROV AR a prestação de contas dos mês de dezembro
de 2012 referente ao Recurso Estadual de Proteção: L.A., Especial e
Básica, executada pela Prefeitura Municipal de Avaré.
Artigo 2º  – Esta Resolução entra em vigor nesta data, estando afixa-
do na Sala do Conselho Municipal.
Estância Turística de Avaré, aos 18 de janeiro de 2013.

Priscila Félix
Presidente

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

 ESTADO DE SÃO PAULO
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FALECIMENTOS
PERÍODO DE

18/01/13 A 25/01/2013

ELISEU DOS SANTOS
*13/01/1977     +18/01/2013
EUCLIDIA PIRES ANTUNES
*08/03/1941     +19/01/2013

JOSÉ JOÃO DA  SILVA
*12/05/1961      +19/01/2013

MARIA PEREIRA
*01/09/1943      +20/01/2013

ZÉLIA TORRES VILLA
*12/09/1928      +20/01/2013

JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO
*17/03/1936       +21/01/2013

YOLANDA CARDOZO
*02/06/1933       +24/01/2013

EZILDA GOMES SARTO
*16/02/1952        +24/01/2013

ONDINA CAVALHEIRO CASQUEL
+24/01/2013

MARIA DE LOURDES LEITE VIEIRA
*26/08/1917        +25/01/2013



QUADRO DE SUBSÍDIO E DAS REMUNERAÇÕES
DOS CARGOS PÚBLICOS EXERCÍCIO 2012.

Artigo 39, parágrafo 6º, da Constituição Federal – com relação dada
pela Emenda Constitucional nº 19 de 04 de junho de 1998.
QUADRO DE PESSOAL - COMISSIONADOS
Espécie Denominação Ref. Salarial Valor (R$)
Cargo Comissão Diretor Presidente 15 Inicial 2.770,44
Cargo Comissão Diretor Adm. Financeiro 15 Inicial 2.770,44
Cargo Comissão Coord. de Benefícios 14 Inicial 2.216,35
Cargo Comissão Aux. Coord. Benefícios 12 Inicial 1.533,71
Avaré, 24 de janeiro de 2.013.

Oswaldo Bouças Mendes
Diretor Presidente

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

 ESTADO DE SÃO PAULO

Despachos do Diretor de Escola CEI “Adalgisa de
Almeida W ard”, 18/01/2013.

O Diretor de Escola, com base no Decreto 3.265 de 03/07/2012, ex-
pede os seguintes Atos Decisórios:
Ato Decisório nº 01/2013.
Tânia Aparecida Silveira, RG nº 23.898.747-0,
Professor de Educação Básica I – Efetiva da CEI “Adalgisa de Almeida
Ward” em Avaré, pretende acumular com a função de PEB I do QM,
na EMEIEF “Profª Zely Meira Cacciolari”, em Cerqueira Cesar.
Decisão: Acúmulo Legal

Ana Rita Leal Quirino
Diretora - RG: 8.210.904

DECRETOS

LEIS

Lei nº 1.640, de 09 de janeiro de 2012
 (Altera o Artigo 1º da Lei nº 1.312, de 10 de fevereiro de 2010 e dá

outras providências.)

 Autoria: Prefeito Municipal
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei;
Artigo 1º - O Artigo 1º da Lei nº 1.312, de 10 de fevereiro de 2010,
passa a ter a seguinte redação:-
“Artigo 1º .... ..................................................................
Descrição da Área:
ROTEIRO PERIMÉTRICO: Tem início no marco M3/A, cravado a
89,69m do marco M03 do levantamento geral da propriedade; deste
deflete segue rumo 3° 23’ 51" SE, na confrontação sucessiva com a
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré Matrículas 52.211
e 50.082 CRI, percorrendo uma distância de 241,72 m., até o marco
M04; daí deflete à direita e segue no rumo 02° 45’ 39" SE, na confron-
tação com a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré (Ma-
trícula nº 50.082) CRI, percorrendo uma distância de 50,26 m., até o
marco M05; deflete à direita e segue rumo 02° 43’ 42" SE, na confron-
tação com a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré (Ma-
trícula nº 50.082) CRI, percorrendo a distância de 126,46 m., até o
marco M06; deste deflete à esquerda e segue rumo 05° 04’ 26" SE,
na confrontação com a Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Avaré (Matrícula nº 50.563) CRI, e a firma Plascabi Embalagens Ltda
(Matrícula nºs: 50.563, 42.222, 43.259, 41.088) CRI, percorrendo a
distância de 143,52 m., até o marco M07; deflete à esquerda e segue
rumo 31° 14’ 58" SE, na confrontação com a firma Fundição e Mecâ-
nica Morumbi (Matrícula nº 45.697) CRI, percorrendo uma distância
de 88,16 m., até o marco M08; deflete à esquerda e segue na con-
frontação com a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré
(Área Remanescente da Transc. 7.091 do CRI Avaré, nos seguintes
rumos e distâncias: 86° 53’ 44" NE, distância de 74,08 m., até o
marco M08/A; rumo 07° 58’  17" NW, distância de 313,91 m., até o
marco M08/B; rumo 82° 01’  40" NW, distância de 10,00 m., até o
marco M08/C; rumo 07° 58’  17" NW, distância de 322,33 m., até o
marco M03/B; rumo 89° 30’  59" NW, distância de 76.84 m., até o
marco M03/A, marco inicial e final da presente descrição, encerrando
a área de 68.238,10 m² ou 2,8197 Alq.”
.............................................................
Artigo 2º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 09 de janeiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº 3.465, de 18 de janeiro de 2013.
(Dispõe sobre nomeação dos membros do Conselho Tutelar e dá

outras providências.)

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:
Artigo 1º - Ficam nomeados na forma abaixo os membros titulares e
suplentes do Conselho Tutelar de Avaré, nos termos do Artigo 108 da
Lei Complementar nº 150/11, conforme o registro de ata de posse,
para o mandato no período de 01.01.2013 a 09.01.2016:
Conselheiros Titulares:
BRUNA CASTILHO ALBUQUERQUE MARTINS - RG 43.206.904-5 e
CPF/MF 321.167.668-69;
JULIANA PINHO CARVALHEIRA - RG 43.010.675-0 e CPF/MF
331.853.468-40;
MARTA LUZIA ANDRADE NORONHA - RG 27.158.573-0 e CPF/MF
289.011.618-26;
SUSY KELLER DIAS NUNES DE OLIVEIRA - RG 28.912.392-6 e
CPF/MF 195.458.138-65;
CONRADO ALBERTO BANNWART MORTEAN - RG 25.445.785-X e
CPF/MF 252.733.288-96
Conselheiros Suplentes:
TATIANE APARECIDA BIASON - RG 43.010.814-X e CPF/MF
329.479.478-94;
EVELISE APARECIDA BARBOSA – RG 28.267.269-2 e CPF/MF
173.955.898-74;
MARCIA PINHEIRO DA SILVA – RG 46.995.957-5 e CPF/MF
315.414.778-43;
MARCIA REGINA BRAGA – RG 12.802.562 e CPF/MF 030.458.828-51;
ALECSANDER BONIFÁCIO GARCIA – RG 22.570.983-1 e CPF/MF
250.924.558-96;
AURORA BEATRIZ TONINI – RG 28.401.617-2 e do CPF/MF
024.688.959-10;
MARINA CÉLIA FURIGO KAGAWA – RG 41.701.055-2 e CPF/MF
347.008.368-14;
ALINE INNOCENTE GOMES – RG 30.579.309-3 e CPF/MF 278.309-918-71.
Artigo 2º  - Os suplentes serão convocados nos casos descritos no
Artigo 110 da Lei Complementar nº 150/11
Artigo 3º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos para 1º de janeiro de 2013.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 18 de janeiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº 3.468, de 22 de janeiro de 2013.
(Dispõe sobre regulamentação da lei nº 1.154 de 18 de Março de

2009, para o exercício 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  – A antecipação de Décimo Terceiro Salário de que trata a
Lei nº 1.154 de 18 de março de 2009, fica regulamentada nos termos
deste decreto:-
Artigo 2º  – No mês de Dezembro será pago a diferença apurada,
entre os valores calculados com base na remuneração do mês de
Dezembro (salário base, adicionais fixos e variáveis) e o valor pago
como antecipação.
Parágrafo Único  – A opção de antecipação de 50% (cinqüenta por
cento) do décimo terceiro salário tem caráter irrevogável e irretratável,
não podendo ser alterado durante o ano, requerido no mês de janeiro de
cada exercício, através do formulário “Termo de Opção – Antecipação do
13º Salário”, na forma do Anexo I, parte integrante deste Decreto.
Artigo 3º –  Fica estabelecido o calendário de pagamento de antecipa-
ção da metade do 13º salário, inclusive para os servidores inativos:-
Mês de Aniversário Mês da Folha de Pagamento
Dezembro Janeiro
Janeiro Fevereiro
Fevereiro Março
Março Abril
Abril Maio
Maio Junho
Junho Julho
Julho Agosto
Agosto Setembro
Setembro Outubro
Outubro e novembro Novembro

continua na página 9
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OBRAS E SERVIÇOS

As ruas do Jardim Paraíso que ainda não foram asfaltadas devem receber o
benefício com auxílio junto ao Governo do Estado

Prefeitura pleiteia recursos para
pavimentação do Jardim Paraíso
O primeiro passo para a concretização da melhoria foi a fundação da associação Casa da
Cidadania, que agregará residentes nos bairros Paraíso e Tropical

Dois dos principais
bairros da Zona Leste de
Avaré – os jardins Paraí-
so e Tropical – iniciaram
conversações com a Pre-
feitura da Estância Turís-
tica de Avaré para conse-
guirem, nos próximos pe-
ríodos, que suas vias pú-
blicas recebam revestimen-
to asfáltico. Os contatos
serão mediados, a partir
de agora, pelos represen-
tantes eleitos da Associa-
ção dos Moradores Paraí-
so e Tropical, entidade
também denominada Casa
da Cidadania e que está
ativa desde a eleição de
seus diretores, na primei-
ra metade deste mês.

Conforme verificado, o
grupo nasceu da necessi-
dade da comunidade em
requerer melhorias para
suas áreas, com ênfase no
asfaltamento de grande
parte das ruas existentes
no Paraíso: o bairro pade-

ce, há anos, com o surgi-
mento de crateras ocasio-
nadas pela ação das águas
pluviais, que não recebe-
ram a devida canalização
durante a implantação do
loteamento. Em espaços
distintos, os buracos ame-
açam, até mesmo, engolir
as construções existentes.

Como primeira solução,
o problema da comunidade
foi informado, ainda na últi-
ma semana, a representan-
tes avareenses na Assem-
bléia, o que possibilitará que
recursos do Estado auxiliem
as iniciativas locais na colo-
cação de asfalto e de galeri-
as de águas pluviais nas vias
nos próximos períodos.

CASA DA CIDADA-
NIA – Com sede no Jar-
dim Paraíso, a entidade
tem como principal fim
captar todas as solicita-
ções e reclamações dos re-
sidentes nas duas áreas
atendidas e enviá-las di-

retamente ao Poder Exe-
cutivo Avareense, possi-
bilitando, com isso, uma
linha direta para a popu-
lação. A Casa da Cidada-
nia é presidida por Ana
Maria Evangelista, que
tem Luiz Cláudio Antunes
Garcia como seu vice. Os
demais postos dirigentes
foram completados por
Antonino Lourenço Filho
(1º Secretário), Clóvis Pe-
reira dos Santos (2º Se-
cretário), Marina Ramos
da Silva (1º Tesoureiro)
e Maria Luisa de Souza
Fragoso (2º Tesoureiro);
já o Conselho Fiscal do
grupo é formado por
Márcio Rodrigues Xavier,
Cleide Melo Barbosa e
Ana Paula da Costa.

CVV – Centro de Valorização da Vida
Fone: (14) 3733-2525 (das 19h00 às 23h00 todos os dias)

Av. Prof. Celso Ferreira da Silva, 1001 - Jd. Europa- Avaré SP
“Do outro lado da linha haverá alguém que quer muito

ouvir você falar sobre os seus medos, sua solidão, sua
angústia . . .

Mesmo que você não dê muito valor à sua vida,
NÓS DAMOS!”

As vagas são de
ajudante geral
para as Frentes de
Trabalho
de limpeza urbana

Serão encerradas,
no próximo dia 29, ter-
ça-feira, as inscrições
para o processo seleti-
vo aberto, na Prefeitu-
ra da Estância Turísti-

ADMINISTRAÇÃO

Processo Seletivo: inscrições terminam no dia 29
ca de Avaré, para con-
tratação de ajudantes ge-
rais. As 70 vagas serão
destinadas para o traba-
lho de limpeza emergen-
cial que já teve início nas
áreas periféricas da cida-
de e que devem, nos
próximos dias, ser inten-
sificados.

Segundo edital publi-
cado no último dia 10,
os candidatos deverão,

além dos requisitos bá-
sicos, contar com Ensi-
no Fundamental Incom-
pleto e pagarem uma
taxa de inscrição fixada
em R$25,00. A jornada
de trabalho estimada é de
40 horas semanais, com
vencimentos de
R$678,00. As inscrições
podem ser feitas pela in-
ternet, através do site
WWW.idecan.org.br, ou

diretamente no Tele-
centro, localizado na
rua Maranhão, 1.579,
das 08 às 11 horas e
das 14 às 17 horas. A
prova acontecerá no
próximo dia 24 de fe-
vereiro em local a ser
definido pela empresa
contratada responsável
pela seleção. Mais in-
formações pelo telefo-
ne 3732-4597.



Artigo 4º-   Na hipótese de exoneração ou dispensa, que tiver recebido a parcela de antecipação do
décimo-terceiro salário de que trata o artigo 3º da lei nº 1.154/2009, será efetuada com base no valor do
mês que ocorrer o evento, a compensação entre o que foi recebido e os vencimentos, salário ou remune-
ração a que o servidor faz jus.
Artigo 5º –  O servidor em regime de acúmulo lícito que desejar receber a antecipação do décimo terceiro
salário em ambos os vínculos, deverá formalizar uma opção para cada vinculo.
Artigo 6º-  Excluem-se da antecipação prevista na lei nº 1154/2009, os servidores regidos pela Consolida-
ção das Leis Trabalhistas, exceto os admitidos por Concurso público, bem como servidores afastados
pelo período e que perdurar o afastamento.
Artigo 7º-  Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 22 de janeiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

ANEXO I
TERMO DE OPÇÃO- ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO

….................................................................................., funcionário público municipal, admitido em
…./..../........., código funcional nº …..., lotado no setor …............................................... manifesto atra-
vés do presente Termo de Opção, o interesse em receber o valor antecipado do décimo terceiro salário,
previsto na Lei nº 1154/2009:

(       ) Parcela Única (Dezembro)

(       )Valor Antecipado (Mês de Aniversário)

Reconheço ainda que a opção aqui demonstrada tem caráter irrevogável e irretratável, não podendo ser
alterada no decorrer deste Exercício.

Estância Turística de Avaré, …...... de ….................... de 2013.

…...............................................................
Assinatura por extenso
Obs.: na hipótese de exoneração ou dispensa do servidor que tiver recebido a parcela antecipada, será
efetuado, com base no valor do mês em que ocorrer o evento, a compensação entre o que foi recebido e os
vencimentos, salários ou remuneração a que o servidor faz jus.
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ESPORTES

O campo do São Pedro é um dos locais em que acontecerão os jogos da
I Copa Internacional de Futebol

Copa Internacional de Futebol
terá início na próxima semana
A cerimônia de abertura acontecerá na noite da próxima terça-feira, 29, na Concha Acústica

Está quase tudo
pronto para o início da
I Copa Internacional de
Futebol da Estância Tu-
rística de Avaré. A com-
petição terá a participa-
ção de aproximadamen-
te 1.500 jovens vindos
de vários partes do Bra-
sil, como Campo Gran-
de (MS),  Camaçar i
(BA),  F lor ianópol is
(SC), Goiânia (GO),
Tangará da Serra (MT),
além das paulistas San-
to André, Piracicaba,
São Carlos e São José
do Rio Preto; também
será percebida a partici-
pação de delegação do
Paraguai. No total, a
atividade disponibilizará
acomodações para atle-
tas em 15 escolas mu-
nicipais espalhadas pela
cidade.

Os atletas começarão
a chegar neste sábado,
26, e se prepararão para
o Congresso Técnico,
marcado para a segun-
da-feira, 28, no auditó-
rio das Oficinas Cultu-
rais José Reis Fi lho
(CAC). Já a cerimônia
de abertura acontecerá
na Concha Acústica, lo-
calizada na Praça Ro-
meu Bretas, a partir das
20 horas, no próximo
dia 29, terça-feira, e
contará com a apresen-
tação de grupos de Ha-
pkidô, Kung Fu/Defesa
Pessoal e também de
equipes da Fundação

Padre Emílio Immoos.
A competição terá

jogos pelas categorias
Sub 17 (96), Sub 16
(97), Sub 15 (98) - Sub
14 (99) - Sub 13 (00) -
Sub 12 (01). Serão pre-
miados os três melhores
colocados de cada cate-
goria, com troféu e me-
dalhas. Haverá prêmios
também para o artilhei-
ro da competição e para
a defesa menos vazada
de cada categoria. Serão
também premiadas a de-
legação com maior nú-
mero de categorias e a
equipe mais distante a
participar.

Até o fechamento da
edição faltava apenas
um campo a ser prepa-
rado para a iniciativa, o
da Vila Jardim, mas a
organização mantinha
expectativas positivas
quanto à ação, apesar da
si tuação da área ser
considerada péssima e a
atual Administração pa-
decer de mão de obra
para as realizações nos
vários locais do Espor-
te. A I Copa Internacio-
nal de Futebol de Ava-
ré, realizada pela Secre-
taria Municipal de Es-
portes, conta com apoio
das secretarias da Saú-
de e da Comunicação,
além da Associação Co-
mercial,  Industr ial  e
Agropecuária de Avaré e
do 53º Batalhão de Po-
lícia Militar de Avaré.

O ano esportivo em
Avaré teve início com o
surgimento de mais um
grupo organizado para
representar a cidade em
competições estaduais e
em outras áreas do país,
uma vez que no último
dia 04, durante assem-
bléia realizada com inte-
grantes do Mustangs F.
A., time de futebol ame-
ricano local, foi consti-
tuída a AFAA – Associa-
ção de Futebol America-
no de Avaré. Segundo
esclarecimentos da dire-
ção do grupo, a entida-
de, que é sem fins lucra-
tivos, foi idealizada para
assumir a manutenção

Formada a Associação de Futebol Americano
do então time citado an-
teriormente.

A direção da AFAA
destaca que “o futebol ame-
ricano em Avaré deixará a
informalidade e passará a
existir, não só de fato, mas
de direito, fazendo com
que, a partir de agora, mui-
tas portas possam ser aber-
tas para os amantes desse
esporte”. Além disso, tam-
bém foi declarado que o
grupo pretende celebrar
parcerias e contratar patro-
cínios para a disputa da se-
gunda edição da Super
Copa São Paulo, promovi-
da pela FEFASP, no início
do próximo mês de março,
com vistas na disputa do

Campeonato Brasileiro da
categoria.

A AFAA ficou consti-
tuída da seguinte forma:
Presidente - Ricardo Gal-
lerani Russo, Vice Presi-
dente - Victor Henrique
Correa Miras, 1º Secretá-
rio - Marcílio Bagatim
Neto, 2º Secretario - Jean
Davis Guido, 1º Tesourei-
ro - José Edgard dos San-
tos, 2º Tesoureiro – Duí-
lio Contrucci Gambini
Aguiar, 1º Diretor de Pa-
trimônio - Diego Gonçal-
vez da Silva, 2º Diretor de
Patrimônio - José Eduar-
do Rodrigues de Almeida.
Além dosa citados, tam-
bém integram o grupo os

conselheiros fiscais titula-
res Vinicius de Cássio Cor-
rea Miras, Rodrigo Domin-
gos Vara e Daniel Altafini
Batista, com suplência pre-
vista para Rafael Ramos
Casaro, Ivan Carvalho
Dorth e Osni Teixeira Ber-
nardino.

Os interessados em fa-
zer parte da associação
podem comparecer aos
treinos do time, que acon-
tecem todos os sábados, a
partir das 15 horas, no
Campo Municipal, próxi-
mo ao Ginásio de Espor-
tes Kim Negrão. Mais in-
formações pelo site http://
mustangsfaavare.wor
dpress.com/
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Durante a primeira en-
trevista coletiva convoca-
da pela Prefeitura Muni-
cipal da Estância Turísti-
ca de Avaré, um dos prin-
cipais assuntos foi a situ-
ação atual da Frota Mu-
nicipal. Conforme análise
do setor responsável, as
condições encontradas
foram classificadas como
“preocupantes”, ficando
clara a necessidade de in-
vestimento na recupera-
ção emergencial de parte
dos veículos e, posterior-
mente, aquisição de no-
vos componentes para a
frota.

Segundo levantamento
feito pela atual direção da
Garagem Municipal, de
um total de 246 veículos,
incluindo caminhões bas-

Prefeitura investirá na recuperação da Frota
Segundo análise do setor,
cerca de 35% dos veículos da
Municipalidade estão inativos

culantes, retroescavadeira,
caminhões, tratores, mo-
tocicletas e automóveis,
cerca de 35% estão inati-
vos. Já na área da Educa-
ção, que possui 91 veícu-
los, 30 foram considera-
dos “condenados” e irão
a leilão. A recuperação
emergencial dos veículos
inativos está orçada entre
R$ 150 mil e R$ 180 mil,
custo que será coberto
pelo valor arrecadado no
futuro leilão, cuja estima-
tiva é de R$ 300 mil. Além
disso, o valor restante -
cerca de R$ 150 mil - será
investido na compra de
veículos novos.

OPERAÇÃO TAPA
BURACOS – Durante a
coletiva, a representação
da Prefeitura Municipal

da Estância Turística de
Avaré também fez men-
ção ao estado de abando-
no de muitas ruas e pra-
ças. A situação, em um
primeiro momento, apre-
sentou-se tão crítica que
foi necessária a convoca-
ção de uma Força Tarefa

para iniciar as limpezas
das áreas e roçadas de ter-
renos e praças; a partir
das próximas semanas, a
Prefeitura também pro-
moverá um Processo Se-
letivo para contratação
temporária de funcionári-
os para o setor. No mo-

mento, o mutirão de lim-
peza está acontecendo
em vários locais, como o
bairro Paraíso, avenidas
Donguinha Mercadante e
Gilberto Filgueiras e Cen-
tro. Por sua vez, a opera-
ção tapa-buracos já foi
executada nos seguintes

locais: avenida Mário Co-
vas, bairro Duílio Gambi-
ni, trevos do Castelinho e
da Figueiredo, avenidas
João Vitor de Maria e An-
tonio Gomes Amorim, rua
Saul Bertolacini, Rotató-
ria Paraíso, Emílio Figuei-
redo e Pontilhão Itatinga.

As condições do prédio que abriga o Museu
Histórico Anita Ferreira de Maria foram analisadas

na última semana

PRESERVAÇÃO

Museu Histórico passará por reparos emergenciais
Atendendo recomenda-

ção do Conselho de Defe-
sa do Patrimônio Histórico
Artístico e Cultural de Ava-
ré (Condephac), feita já no
primeiro semestre do ano
passado, o novo governo
municipal enviou técnicos
para verificarem a grave si-
tuação em que se encontra
o prédio do Fórum Velho,
que hoje abriga o acervo do
Museu Histórico Anita Fer-
reira De Maria.

O problema mais sério
nas instalações ocorre devi-
do à infiltração de águas plu-
viais nas paredes da cente-

nária construção. Há tam-
bém muitas goteiras verifica-
das no telhado, o que amea-
ça comprometer as peças his-
tóricas ali guardadas.

Após vistoria feita por
representantes das Secre-
tarias Municipais de Obras
e de Cultura e por conse-
lheiros do Condephac um
cronograma de reparos
emergenciais foi elaborado
na tentativa de evitar mais
danos no prédio – que é
tombado pelo patrimônio
histórico estadual desde
1980 – bem como no acer-
vo histórico do Museu.

A direção do Museu in-
forma estar paralelamente
promovendo uma reorga-
nização geral e a readequa-
ção dos itens expostos se-
guindo diretrizes do plano
museológico do Estado.

Outra providência ado-
tada foi solicitar à Secretaria
de Agricultura e Meio Am-
biente a poda de algumas
árvores existentes no entor-
no do Museu, na Praça Rui
Barbosa, pois suas folhas é
que causam o entupimento
das calhas do prédio.

SEDE DOS CONSE-
LHOS - A partir de feve-

reiro os Conselhos Muni-
cipais da Cultura e da Pre-
servação do Patrimônio
vão se reunir mensalmen-
te no Edifício Paschoal
Bocci, nome oficial do pré-
dio do Museu, sendo que
os seus presidentes vão
agendar ali o atendimento
ao público interessado.

O edifício foi escolhido
e está sendo adequado para
sediar os dois conselhos,
segundo seus dirigentes,
pela sua localização privi-
legiada e por permitir uma
maior visibilidade daquele
importante espaço cultural.
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Os banheiros, estruturas com os principais problemas do Camping Municipal,
serão recuperados pela Secretaria de Turismo nos próximos meses

TURISMO

Parte da verba do DADE será
destinada a melhorias no Camping
A falta de estrutura no setor, um dos motivos que
causou o cancelamento do carnaval no local, foi tema
de reportagem da TV TEM nesta semana.

O cancelamento do
Carnaval 2013 na área do
Camping Municipal con-
tinua gerando comentári-
os na Imprensa e popula-
ção em geral. Anunciado
na última semana pela Se-
cretaria de Turismo, o
tema foi, na manhã da úl-
tima quarta-feira, 23, alvo
de matéria da TV Tem,
sucursal da Rede Globo
de Televisão para a re-
gião. Como medida pali-
ativa, durante coletiva re-
alizada na última quinta-
feira, 24, a Prefeitura
Municipal da Estância
Turística de Avaré anun-
ciou que parte dos R$3,5
mi destinados à cidade
neste ano serão investidos
no departamento da Se-
cretaria de Turismo, que
carece de infraestrutura
devida para recepção de
turistas atualmente.

Classificado, anterior-
mente, como “abandona-
do”, o Camping tem,
como principal problema,
a situação de sua estrutu-
ra básica: apesar de con-
tar com quatro sanitários,
estes estão com suas edi-
ficações danificadas devi-
do aos anos de falta de
manutenção. Em todos
eles são comuns vidros
quebrados, rachaduras
comprometedoras da sus-
tentação, pinturas danifi-
cadas e infiltrações gerais,
além de infraestrutura
classificada como “arcai-
ca, superada e sem a de-
vida atualização”. Tam-

bém é comum a exposi-
ção de fiação elétrica na
área de acampamento e
no pesqueiro, situação
que pode causar sérios
acidentes. Outras estrutu-
ras, como pias para lava-
gem de louças, quiosques
e churrasqueiras, mos-
tram-se depredados e ne-
cessitam de melhorias. Já
na parte da orla, o Turis-
mo também terá que ade-
quar o Guarda Corpo aos
padrões exigidos pelo
Corpo de Bombeiros,
além de refazer a barra-
gem em três pontos.

AÇÕES IMEDIA-
TAS – Serão tomadas,
inicialmente, medidas pa-
liativas, como a retirada
de galhadas e roçada, pin-
tura dos espaços e manu-
tenção de emergência nos
sanitários, com vistas às
visitas que, independente
da realização de festas
carnavalescas, serão per-
cebidas naquela área;
também será melhorada a
parte elétrica e hidráulica
mais precária.

A previsão é que, após
o Carnaval, tenha início
um projeto de revitaliza-
ção do local, com aumen-
to do número de quios-
ques, reforma integral dos
banheiros, ativação efeti-
va do restaurante, bem
como sua licitação para
funcionamento. A Prefei-
tura da Estância também
pretende fazer a manuten-
ção constante dos banhei-
ros do departamento. Para

isso será utilizada parte da
verba de R$ 3,5 milhões,
que será destinada, neste
ano, pelo DADE. O Cam-
ping Municipal é a princi-
pal prioridade da atual Se-
cretaria de Turismo da
Estância de Avaré.

Segundo anúncio da
Prefeitura durante coletiva
de Imprensa, a parcela a
ser destinada do montante
do DADE para desenvol-
vimento do turismo na ci-
dade ainda será definida,
nos próximos períodos,
com a apresentação de
projeto de reurbanização
do Camping Municipal.

SERVIÇOS INACA-
BADOS – Também foi
constatado que o Restau-
rante Panorâmico e os Ba-
nheiros Novos, inaugura-
dos no final do último ano,
ainda aguardam a devida
finalização, apesar de terem
sido inaugurados, no final
do ano, pela gestão muni-
cipal anterior. Sabe-se que
foram gastos, nas duas es-
truturas, até o momento,
R$620 mil, mas a Secreta-
ria de Turismo está pleite-
ando, junto ao Governo do
Estado, aditamento para a
continuidade das obras.  O
Turismo verificará a situa-
ção dos dois locais, bem
como do Mirante, que está
apenas em sua primeira
fase de execução, junto ao
Departamento de Convê-
nios da Prefeitura para sa-
ber quais os próximos pas-
sos serão dados para fina-
lização do projeto.

Continuam sendo
efetivadas, na cidade, as
matrículas para o ano le-
tivo em todas as unida-
des escolares existentes.
As inscrições podem ser
feitas para as escolas
mantidas pelo Estado e
também pelo Município,
não existindo uma data
limite para a matrícula.

Conforme informa-
ções da Secretaria Mu-
nicipal da Educação, as

Continuam abertas matrículas para
escolas estaduais e municipais

EDUCAÇÃO

As aulas terão início, nas duas redes, já no próximo
mês de fevereiro

crianças que estudaram
em 2012 foram matricu-
ladas automaticamente;
já para os estudantes vin-
dos de outras cidades ou
crianças/jovens que não
estavam matriculados an-
teriormente nas unida-
des, as inscrições foram
abertas no último dia 22.
Para esses casos é neces-
sária apresentação de
certidão de nascimento,
comprovante de endere-

ço, foto 3X4 e declara-
ção da última escola em
que estudou. As matrí-
culas podem ser feitas,
nas unidades escolhidas,
das 08 às 12 horas e das
15 às 17 horas, de se-
gunda a sexta-feira.

Nas  escolas estadu-
ais, as aulas terão inicio
no próximo dia 1°  de
fevereiro e nas Munici-
pais, no dia  6 de Feve-
reiro.
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DICAS DO PROCON
Entre as primeiras despesas do ano

está a compra de material escolar. Para
ajustar os gastos ao seu orçamento, a
pesquisa de preço é uma prática im-
portante. Consulte diversos pontos de
venda como: papelarias, depósitos, lo-
jas virtuais, lojas de departamentos en-
tre outros. Veja outras dicas:

- Confirme junto à escola se toda a
lista é mesmo necessária;

- Verifique quais produtos da lista
você já possui em casa, e que podem
ser reaproveitados;

- Promova e participe da troca de
livros didáticos com pais que possuem
filhos em idade escolar diferente;

- Reúna-se com outros pais para
uma compra coletiva, alguns estabele-
cimentos concedem bons descontos
para compras em grandes quantidades.

Antes da Compra:
- Nem sempre o material mais so-

fisticado é o de melhor qualidade ou o
mais adequado, em geral, materiais
com personagens, logotipos e aces-
sórios licenciados apresentam preços
mais elevados;

- Atenção para compra em vende-
dores ambulantes: o preço pode ser
menor, mas não há emissão de nota
fiscal, você não terá garantia do pro-
duto.

Importante: “A escola não pode!”
- Solicitar compra de materiais de

uso coletivo , tais como material de hi-
giene e limpeza ou taxa para suprir
despesas com água , luz e telefone;

- Exigir a aquisição de produtos de
marca específica ou determinar loja ou li-
vraria onde o material deve ser comprado.

Mais informações pelo
proconmunicip al@avare.sp.gov .br
(Fonte: Fundação Procon SP)



CONVITE
Aos servidores municipais das Unidades Escolares
da Secretaria Municipal de Educação.
Temos a honra de convidá-los a participar de nosso “Pri-
meiro Encontro de retorno às aulas”, o qual ocorrerá no
dia 01.02.2013, no Clube Avareense de Cinema.
Tema: “Eu existo”
Dia: 01/02/2013 – sexta-feira
Horário: a partir das 13:00 horas (favor confirmar na Uni-
dade Escolar).
Local: CAC
Tempo de apresent ação: 1hora e 30minutos por grupo.
Coordenadores:- Secretaria Municipal de Educação
Colaboradores:- Departamento de Recursos Humanos
e Gestão de Pessoal
Secretária:-  Lúcia Helena Lélis Dias
Agradecemos desde já sua atenção e valiosa participa-
ção nesse início de ano letivo.
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MEMÓRIA VIVA:

GESIEL JÚNIOR

A vida social de Ava-
ré, em meados dos anos
1920, era dividida entre
atividades bancadas por
imigrantes italianos, por-
tugueses e sírio-libaneses
através de suas socieda-
des culturais e benefi-
centes, por torneios es-
portivos organizados
pela Associação Athleti-
ca Avareense ou ainda
por quermesses envol-
vendo os fiéis da única
paróquia existente na
época.

Entretanto, algumas
figuras influentes - na
maioria fazendeiros, em-
presários e profissionais
liberais – tencionava
abrir um clube na área
central da cidade para
estreitar seus laços de
amizade e de compa-
nheirismo.

O belo prédio escolhi-
do para a sede social era
a residência do farma-
cêutico Octavio de Cam-
pos que, a princípio, re-
lutou em vendê-lo, mas
depois graças ao apoio fi-
nanceiro decisivo do
chefe do Partido Repu-
blicano, coronel João
Baptista da Cruz, a aqui-
sição do imóvel se con-
cretizou.

Com o emblemático
nome de “Centro Avare-
ense”, a instituição foi
oficializada na tarde de
domingo, 10 de janeiro
de 1926, data em que se
deu a primeira assem-

O Centro Avareense
e seus  fundadores

bleia geral precisamente
no ponto mais central e
pitoresco da cidade: o
Largo São João. Na oca-
sião, além da leitura e
aprovação dos estatutos,
houve a eleição da primei-
ra diretoria do clube.

Por indicação do den-
tista Romeu Bretas, quem
presidiu a histórica reunião
foi o o médico Raymundo
do Amaral Pacheco, dire-
tor da Santa Casa local e
“um dos mais dedicados
propulsores da sociedade”,
segundo registro da im-
prensa da época.

Baiano, Amaral Pa-
checo ocupou a função
por pouco tempo, pois re-
tornou para Ilhéus, sua ci-
dade natal, onde chegou
a ser prefeito e vereador,
nos anos seguintes.

No fim da assembleia
geral presididas pelo co-
ronel Lindolpho Dantas e
secretariada pelo advoga-
do Cory Gomes de Amo-
rim e pelo fazendeiro José
Mercadante, o coronel
João Cruz, por aclama-
ção, elegeu-se presidente
do novo clube para um
mandato trienal.

A primeira diretoria do
Centro Avareense foi com-
posta também pelos se-
guintes sócios fundadores:
Adhemar Martins de Al-
meida (vice-presidente),
Horácio Faria (1º secretá-
rio, Nicanor Garcia (2º se-
cretário), Olivério Pilar (te-
soureiro), Deolindo Bar-
bosa (orador) e Romeu
Bretas (intendente).

Respondeu pela Co-
missão de Sindicância o
advogado Tito Ribeiro
de Oliveira Motta e a
Comissão de Contas foi
integrada por João Vic-
tor De Maria, Eduardo
Rolim, Francisco Bastos,
Mário Soares e o coro-
nel Ludovico Lopes de
Medeiros.

SUBSCRITORES –
Também aparecem como
signatários da ata de fun-
dação os seguintes asso-
ciados: Abraim Dabus,
Adelmar Ferreira, Antônio
Lambert, Argemiro Cruz,
Arnold Bannwart, Benja-
min Novaes, Enrique Vol-
pi, Hani Ward, Henrique
Vaz, Jacob Pieri, João
Gomes de Oliveira, Jorge
Azevedo, José de Araújo
Novaes, José de Oliveira
Garcia, José Diniz Corrêa,
Leandro Martins, Olivé-
rio Garcia, Oscar Pinto da
Silva, Silvino de Araújo e
Urbano Medeiros, além
de três outros que gover-
naram a cidade: José Bas-
tos Cruz (o prefeito da
época), José Rebouças de
Carvalho e Paulo Araújo
Novaes.

O Centro Avareense,
segundo escreveu nas pá-
ginas de “O Commercio
de Avaré” o jornalista
Francisco Dias de Almei-
da, “nasceu graças às fi-
guras simpáticas e varo-
nis de seus principais fun-
dadores: João Baptista da
Cruz, Raymundo do
Amaral Pacheco e Romeu
Bretas”.

Em poucos dias o clu-
be arrecadou vinte contos
de réis e sua sede social
pode ser equipada com pi-
ano, bilhar e mobiliário fi-
níssimo para as atividades
iniciais

BAILE INAUGU-
RAL - Tendo como pa-
raninfos o coronel João
Cruz e sua esposa Izabel
Bastos, na noite de 16 de

janeiro de 1926, a partir
das 20 horas, aconteceu
o baile de inauguração do
Centro Avareense.

Antes, o padre Abel
Mendes Telles, pároco da
cidade, abençoou as insta-
lações e depois o advogado
Deolindo Barbosa proferiu
um discurso encerrado com
brinde de champanha entre
os presentes.

Em seguida, a orques-
tra regida pelos maestros
Amílcar Montebugnoli e
Renato Azzolini animou
o evento que “rompeu o
silêncio com uma bela
composição e a mocida-
de bailou como uma au-
réola de triunfo na me-
mória de todos”, confor-
me nota da imprensa da
época.

Clube foi organizado em janeiro de 1926

A primeira sede social do Centro Avareense em 1934;
abaixo, ampliado, o clube numa imagem de 1961.

Três dos principais fundadores: o coronel João Cruz,
o médico Amaral Pacheco e o dentista Romeu Bretas.
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FINANÇAS

A Secretaria Municipal
da Fazenda divulgou esta
semana ao público a deli-
cada situação financeira da
Prefeitura da Estância Tu-
rística de Avaré, que apre-
senta uma dívida de R$
78.113.000,00. Esse valor
corresponde a um terço
(cerca de 33%) do orça-
mento  do município para

Dívida da Prefeitura ultrapassa R$ 78 milhões
A conta foi deixada pela gestão anterior e tem, como maior débito, a dívida com a AvaréPrev, orçada em R$ 20 milhões

2013, que é de R$ 240 mi-
lhões.  A dívida foi herda-
da, pela atual gestão muni-
cipal, pelo governo que
deixou o Paço Municipal
no final do último ano.

Do total dos débitos
pendentes, aproximada-
mente R$ 30 milhões são
despesas consideradas pri-
oritárias para o município,

como: folha de pagamen-
to do funcionalismo, Ava-
reprev, FGTS, PASEP,
operação e manutenção do
Aterro Sanitário, entidades
assistenciais, administra-
ção do Pronto-Socorro,
lixo hospitalar, Santa Casa
de Misericórdia, repasse à
Secretaria da Educação,
entre outros itens.

Os atrasos nos paga-
mentos variam de dois
meses a dois anos, con-
forme o levantamento
feito pelos responsáveis
pela Secretaria da Fa-
zenda nos últimos vinte
dias.  Neste aspecto,
uma das situações mais
gritante é a da Funda-
ção Regional Educacio-

Confira abaixo alguns
pontos import antes da

atual situação financeira da
Prefeitura de Avaré:

* Receita & Despesas - Em janeiro, a receita
corrente líquida está estimada em R$ 9 milhões,
segundo dados da Secretaria da Fazenda. O cus-
teio mensal para o mesmo período ultrapassou esse
valor, chegando a R$9.935 milhões, ou seja, regis-
trando um déficit de quase R$ 1 milhão de reais.

* Associação dos Funcionários - A dívida
com a Associação dos Funcionários Públicos Mu-
nicipais é de R$ 616 mil e vem se acumulando
desde o último dia 01 de outubro de 2012. Em
janeiro, a Prefeitura pagou uma parcela de R$ 308
mil (referente a outubro de 2012). A ideia é acer-
tar, já no próximo mês de fevereiro, mais R$ 308
mil e dar tempo hábil à Associação para evitar
retaliações por parte de seus fornecedores.

* AvarePrev - É preocupante a dívida com o
Instituto Avareprev, que gerencia a aposentadoria
do funcionalismo municipal. Devido a esta dívida
o município está sem o Certificado de Regularida-
de Previdenciária (CRP), fato que impede a vinda
de verbas federais para Avaré. A dívida total (ser-
vidor e patronal) está estimada em R$ 20 milhões.

* Cestas básicas - O contrato para forneci-
mento de cestas básicas aos servidores também
integra a lista de pendências que preocupam os
novos governantes, uma vez que as cestas refe-
rentes aos meses de novembro e dezembro de
2012 não foram entregues por falta de pagamento
à empresa responsável. As negociações  com a
empresa prosseguem e a Prefeitura pretende en-
contrar a fórmula para restituir as cestas atrasa-
das aos servidores já nos próximos meses. O pa-
gamento de parte da dívida possibilitará, já nos
próximos dias, a entrega da cesta de janeiro.

* Entidades assistenciais - Desde o mês de
março de 2012 não são repassados os subsídios a
que tem direito as entidades assistenciais cadas-
tradas pela Prefeitura. A dívida está estimada em
R$ 853 mil. Foi firmado, em reunião com represen-
tantes das 13 entidades existentes em Avaré, cro-
nograma para que a Prefeitura regularize o paga-
mento dos repasses atrasados a partir deste mês. 

nal de Avaré (FREA),
cujos repasses não
acontecem desde se-
tembro de 2009.

A falta de pagamento
da conta de água da Pre-
feitura também persiste há

um período que chama a
atenção: desde 2011. O
pagamento do terreno do
Fórum novo, previsto em
convênio com o governo
estadual, também não é
feito há cerca dois anos.

Marcello Zanluchi, jor-
nalista avareense que é
gerente de operação da
Universidade Sagrado
Coração (USC), de Bau-
ru, acaba de ser nomeado
pelo arcebispo do Rio de
Janeiro, dom Orani João
Tempesta, para ser o as-
sessor de comunicação da
Jornada Mundial da Ju-
ventude (JMJ) e da visita
do papa Bento XVI ao
Rio, em julho próximo. A
nomeação dá início a um
termo de cooperação téc-
nica assinado entre a USC
e o Instituto Jornada
Mundial da Juventude.

Marcello, de 31 anos,
é filho do servidor muni-
cipal Roberto Surano Si-
mon e da professora Sue-
ly Zanluchi. Formado em
jornalismo pela USC, ele
atuou como professor de
Ética e Cultura Religiosa
e hoje cursa o mestrado
em comunicação na
Unesp - Bauru. Já traba-
lhou na Rádio Vaticano
em 2004, na área de co-
municação da visita de
Bento XVI ao Brasil e na

PERSONALIDADE

Jornalista de Avaré vai assessorar a
imprensa na visita de Bento XVI ao Rio

V Conferência Geral do
Episcopado Latino Ameri-
cano e Caribenho, ambos
em 2007.

Também conhecido
como cantor, Zanluchi co-
nheceu pessoalmente os
papas João Paulo II e Ben-
to XVI, para os quais can-
tou em ocasiões distintas.
No Brasil ele ficou conhe-
cido, ao lado de Ricardo
Régis, como integrante da
dupla Tenores do Brasil.

PELA JUVENTUDE -
“Foi com satisfação que re-
cebi a solicitação para que
Marcello Zanluchi colabo-
rasse no trabalho de prepa-
ração da JMJ, no Rio, ao
longo do próximo semestre.
Esperamos desta forma
contribuir para a evangeli-
zação, especificamente nes-
te caso, evangelização dos
jovens, que também faz
parte da missão da Univer-
sidade do Sagrado Cora-
ção”, afirmou irmã Susana
Fadel, reitora da USC, ins-
tituição que está completan-
do 60 anos.

Como assessor de co-
municação da JMJ, Zanlu-

chi atuará na estratégia, de-
senvolvimento e execução
das ações de comunicação
do evento. “Será um gran-
de desafio como profissio-
nal, pois tenho que auxiliar
a equipe de comunicação
e o diretor de comunica-
ção na divulgação de um
dos maiores eventos cató-
licos do mundo. Sobretu-
do, é uma maneira apaixo-
nante de colocar em práti-
ca pensamentos sobre a co-
municação institucional da
Igreja Católica adaptada
aos jovens”, declarou o
jornalista avareense.

A JMJ - Criada por

João Paulo II em 1984, a
Jornada Mundial da Ju-
ventude é um encontro in-
ternacional de jovens para
celebrar a mensagem de
amor, paz e união, com
expectativa de participa-
ção de três milhões de jo-
vens do Brasil e de países
dos cinco continentes.

A última edição inter-
nacional da JMJ foi reali-
zada em agosto de 2011,
na cidade de Madri, na
Espanha, e reuniu mais de
19 países. A 28ª edição
tem como lema “Ide e fa-
zei discípulos entre todas
as nações” (Mt 28,19).

Marcello Zanluchi saúda, em Roma, o papa Bento XVI.


