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CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Parceria com o Sesi trará
Circuito Saúde para Avaré
Projeto visa mais qualidade de vida
através de ações voltadas à saúde.
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Prefeitura conquista a Fatec para Avaré
Agora é realidade. A

Estância Turística de Ava-
ré terá a sua Faculdade de
Tecnologia (Fatec). Em
reuniões realizadas este
ano entre a direção do
Centro Estadual de Edu-
cação Tecnológica Paula
Souza e representantes da

Prefeitura, ficou acerta-
da a construção do pré-
dio da Fatec em terreno
a ser cedido pela Prefei-
tura. Serão debatidos em
breve quais os três cur-
sos a serem ministrados
na futura unidade.
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NOSSAS ESCOLAS

Visitando a EMEF
Maneco Dionísio
A partir desta edição o Semanário apresenta

aspectos de cada uma das escolas municipais.
Página 17.

Avaré se despede do radialista Elias Ward
Criador da tradicional Corrida de São Silvestre faleceu aos 88 anos Página 7.

Governo do Estado vai construir prédio semelhante para a Faculdade de T ecnologia de Avaré

Revitalização do CAIC
Djanira será retomada

Obras serão executadas em convênio
com o Ministério do Turismo
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GIVANILDO PEREIRA

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 cloro, tal quebra de ordem
cronológica se justifica, pois o material é necessário para a manuten-
ção do Ginásio Kim Negrão, sendo  imprescindível para o bom funci-
onamento dos serviços.
Fornecedor : Arpoli Distribuidora Ltda
Empenhos : 1 137/2013
Valor : R$ 1.250,00
Avaré, 23 de Fevereiro 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 urnas e translados, tal que-
bra de ordem cronológica se faz necessária para  atendimento as
solicitações e liberação constantes  de urnas e translados necessá-
rios para o funeral , sendo imprescindível para o bom funcionamento
dos serviços da municipalidade.
Fornecedor : A. R. Sorbo ME
Empenhos : 2851/2012
Valor : R$ 1.404,00
Avaré, 23 de Fevereiro 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 monitoramento e vigilância eletrônica no pré-
dio FSS, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária  para
suprir a necessidade de monitoração,  sendo imprescindível para a
segurança do prédio.
Fornecedor : Alves & Batista Alarmes Ltda ME
Empenhos : 13201/2012
Valor : R$ 60,00
Avaré, 23 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças, tal quebra de ordem
cronológica se justifica, pois o material é necessário para a manuten-
ção da frota municipal, sendo  imprescindível para o bom funciona-
mento dos serviços.
Fornecedor : Auto Peças Ferlon Ltda ME
Empenhos : 15968, 14084, 15990, 15991/2012
Valor : R$ 184,00
Avaré, 23 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de aquisição de 02 serra mármore a seco e 02
maquina manual de mesa corte piso com furador, tal quebra de ordem
cronológica se justifica, pois o material é necessário para a troca de
piso da cozinha piloto.
Fornecedor : Brabancia Com. De Materiais para Construção Ltda
Empenhos : 1 156/2013
Valor : R$ 1.131,46
Avaré, 23 de Fevereiro 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 material elétrico, tal quebra
de ordem cronológica se justifica, pois o material é necessário para a
manutenção do Ginásio Kim Negrão, sendo  imprescindível para o
bom funcionamento dos serviços.
Fornecedor : Comercio de Material Eletrico Avare Ltda ME
Empenhos :  1 141, 1146/2013
Valor : R$ 2.230,58
Avaré, 23 de Fevereiro 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 exames de ressonância magnética, tal que-
bra de ordem cronológica se justifica, pois o exames são de extrema
necessidade para os pacientes .
Fornecedor : Demax Medicina Diagnostica por Imagem Ltda
Empenhos : 1 1567, 1710/2012
Valor : R$ 4.729,00
Avaré, 23 de Fevereiro 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 pela repartição.
Fornecedor :  Dorival Dionizio Gomes ME
Empenhos : 14036, 15860, 15184/2012, 13780/201 1,
Valor : R$ 407,72
Avaré, 23 de Fevereiro 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 serviço prestado com veícu-
los, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para  manu-
tenção da frota desta prefeitura, sendo imprescindível para o bom
funcionamento dos serviços da municipalidade.
Fornecedor : Dragao Escapamentos Ltda ME
Empenhos : 16036, 15998, 15997/2012
Valor : R$ 250,00
Avaré, 23 de Fevereiro 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 material hidráulico, forneci-
mento de peças e serviços prestado com veiculo, tal quebra de or-
dem cronológica se justifica, pois o material é necessário para a
manutenção da frota municipal, sendo imprescindível para o bom fun-
cionamento dos serviços.
Fornecedor : Figueiredo S/A
Empenhos : 539/2013, 15870, 15161, 15178/2012
Valor : R$ 1.349,75
Avaré, 23 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVAS
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JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de mão de obra para conserto da bomba submersa do
Camping Municipal, tal quebra de ordem cronológica se justifica,  o
conserto era  necessário , sendo a solicitação emergencial, pois o
local se entrava com turistas e campistas, sem água para o consumo.
Fornecedor : Fiorato e T rombet a Ltda ME
Empenhos : 16524/2012
Valor : R$ 4.300,00
Avaré, 23 de Fevereiro 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 do Semanário Oficial,
tal quebra de ordem cronológica é necessária para a manutenção dos
serviços de impressão do Semanário Oficial, órgão indispensável à
publicação dos atos do Poder Publico Municipal.
Fornecedor : Grafica Editora V alente Fartura Lt da
Empenhos : 15854/2012, 1 14/2013
Valor : R$ 1 1.242,00
Avaré, 23 de Fevereiro 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 canos para esgoto, tal que-
bra de ordem cronológica se justifica,  o material  é  de extrema
urgência uma vez que o esgoto do prédio que abriga os referidos
setores encontra-se a céu aberto.
Fornecedor : Irmãos Soldera Ltda
Empenhos : 292/2013
Valor : R$ 401,10
Avaré, 23 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças, tal quebra de ordem
cronológica é necessária para a manutenção da frota municipal, sen-
do imprescindível para o bom funcionamento da municipalidade.
Fornecedor : Jose Geraldo Marques & Cia Ltda ME
Empenhos : 15972/2012
Valor : R$ 78,70
Avaré, 23 de Fevereiro 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 material de escritório, tal
quebra de ordem cronológica é necessária para utilização no Paço
Municipal, sendo imprescindível para o bom funcionamento da
municipalidade.
Fornecedor : M. R. Negrão Papelaria ME
Empenhos : 299/2013
Valor : R$ 822,82
Avaré, 23 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças e óleo lubrificante, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para  atendimento as
solicitações e liberação constantes de produtos necessários para a
manutenção da frota desta prefeitura, sendo imprescindível para o
bom funcionamento dos serviços da municipalidade.
Fornecedor : Maquina Lub Oleos Lubrif.  Ltda
Empenhos : 1 182, 1381, 1379, 1425, 1424, 1423, 1421, 1426/2013
Valor : R$ 3.872,00
Avaré, 23 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de locação de multifuncional,  tal quebra de
ordem cronológica se faz necessária para atender o funcionamento
das Secretarias e escolas da municipalidade .
Fornecedor : P . V. T. Comercio e Manutenção de Moves P/ Esc. Lt da
Empenhos : 421, 14523, 14508, 14506, 14524, 14504, 14521, 14505,
14520, 14526, 14522, 14525, 14503, 14507, 14518, 14519, 14514,
14516, 14513, 14517, 14509, 14512, 14510, 14515, 14511/2012
Valor : R$ 6.761,31
Avaré, 23 de Fevereiro 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 encadernação dos orçamentos e balanços
exercício de 2007 à 2011 para conservação e arquivo de dados
contábeis, tal quebra de ordem cronológica é necessária para  o ar-
quivamento de dados importante para a municipalidade.
Fornecedor : Pedro Brandi Guazelli ME
Empenhos : 15962/2012
Valor : R$ 1.155,00
Avaré, 23 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças e serviços prestado
com veiculo,  tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para
evitar o risco de suspensão de fornecimento de peças e manutenção
da frota municipal
Fornecedor : T . Da Saito Auto Eletrica ME
Empenhos : 552, 553, 461, 462,  463, 464, 465/2013
Valor : R$ 1.700,00
Avaré, 23 de Fevereiro 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 prestado com veiculo e fornecimento
de peças, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para
atendimento as solicitações e liberação constantes de produtos ne-
cessários para a manutenção da frota desta prefeitura, sendo impres-
cindível para o bom funcionamento dos serviços da municipalidade.
Fornecedor : T ecnica Diesel Marson Lt da
Empenhos : 554, 555/2013
Valor : R$ 7.915,00
Avaré, 23 de Fevereiro 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 prestado com faixas para corrida de
São Silvestre, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária, por
se tratarem de serviços prestado em evento constante no Calendário
Oficial de Eventos do Município
Fornecedor : V anessa Simonassi Ragazzini Almeida
Empenhos : 15963/2012
Valor : R$ 650,00
Avaré, 23 de Fevereiro 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 prestação de serviços de alarme e
monitoramento instalado no local onde funciona o Projeto Guri, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para continuidade do
monitoramento sendo necessário para a segurança do prédio.
Fornecedor :W . Pedra Alarmes ME
Empenhos : 7938, 406/2012
Valor : R$ 132,00
Avaré, 23 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de  fornecimento de combustível, tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária por se tratar de combustível para a Frota
Municipal, onde não pode ser paralisada pela falta do mesmo.
Fornecedor : Atlanta Distribuidora de Petroleo Ltda
Empenhos : 2977,  2971, 2968/201 1, 3040, 3041, 3043, 3046, 3047/2012
Valor : R$ 57.650,00
Avaré, 23 de Fevereiro 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 da 4ª Medição e  construção do restaurante e
sanitários/vestiários no Camping Municipal (Contrapartida), tal que-
bra de ordem cronológica se faz necessária para que o município não
venha a ser penalizado com a devolução dos valores de convênios,
por não cumprimento as clausulas referentes as contrapartidas.
Fornecedor : Atlantica Com. E Serviços Ltda
Empenhos : 1 1941/2011
Valor : R$ 94.358,45
Avaré, 23 de Fevereiro 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 2ª Medição, reforma, ampliação (adequação)
e termo aditivo referente ao Terminal Urbano de Passageiros
(Contrapartida), tal quebra de ordem cronológica se faz necessária
para que o município não venha a ser penalizado com a devolução
dos valores de convênios, por não cumprimento as clausulas referen-
tes as contrapartidas.
Fornecedor : Atlantica Com. E Serviços Ltda
Empenhos : 10195, 16383/201 1
Valor : R$ 107.101,61
Avaré, 23 de Fevereiro de 2013.

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

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças, tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária pela empresa ser a responsável pelo
fornecimento de peças para a  Secretaria Municipal da Educação.
Fornecedor : Auto Peças Ferlon Ltda ME
Empenhos : 1351/2013
Valor : R$ 102,40
Avaré, 23 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de aquisição de óleo diesel, tal quebra de ordem cronoló-
gica se faz necessária para  atender a necessidade de abastecimento
de óleo diesel do furgão da Central de Alimentação Municipal.
Fornecedor : Auto Posto Bizunga Ltda II
Empenhos : 9291/2012
Valor : R$ 421,93
Avaré, 23 de Fevereiro 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 material de construção, tal
quebra de ordem cronológica se justifica, pois o material é necessá-
rio para a manutenção do Ginásio Kim Negrão, sendo  imprescindível
para o bom funcionamento dos serviços.
Fornecedor : C. C. M. T ubos, Conexões e Asses. Lt da
Empenhos : 1 145/2013
Valor : R$ 348,48
Avaré, 23 de Fevereiro 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 : 3529/2012
Valor : R$ 2.520,00
Avaré, 23 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de locação com doação de caminhões e equipa-
mentos, tal quebra de ordem cronológica se justifica para prestação
de serviço essencial de coleta de lixo da municipalidade, para o qual
são utilizados os caminhões locados pela empresa citada.
Fornecedor : Embrascol Comercio e Serviços Ltda
Empenhos : 4534, 4535/2012
Valor : R$ 134.050,00
Avaré, 23 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de locação com doação de caminhões e equipa-
mentos, tal quebra de ordem cronológica se justifica para prestação
de serviço essencial de coleta de lixo da municipalidade, para o qual
são utilizados os caminhões locados pela empresa citada.
Fornecedor : Embrascol Comercio e Serviços Ltda
Empenhos : 1658, 1659, 1660/2013
Valor : R$ 268.100,00
Avaré, 23 de Fevereiro 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 material hidráulico, tal que-
bra de ordem cronológica se justifica, pois o material é necessário
para a manutenção do Ginásio Tico do Manolo, sendo  imprescindível
para o bom funcionamento dos serviços.
Fornecedor : Figueiredo S/A
Empenhos : 1 147/2013
Valor : R$ 184,91
Avaré, 23 de Fevereiro 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, 23 de Fevereiro 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 contratação de Profissional para ministrar
Palestra aos Professores da Rede Municipal que terá como tema:
“Olhos do Coração” - Renovando a Visão do Educador, tal quebra de
ordem cronológica se faz necessária para atender as necessidades
da  Secretaria Municipal da Educação.
Fornecedor : GPS da Vida Comunicações Ltda ME
Empenhos : 288/2013
Valor : R$ 6.000,00
Avaré, 23 de Fevereiro 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 do Semanário Oficial,
tal quebra de ordem cronológica é necessária para a manutenção dos
serviços de impressão do Semanário Oficial, órgão indispensável à
publicação dos atos do Poder Publico Municipal.
Fornecedor : Grafica Editora V alente Fartura Lt da
Empenhos : 1 14/2013
Valor : R$ 2.562,00
Avaré, 23 de Fevereiro 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   33ª  medição e reajuste contratual, referente
a Construção do Novo Fórum de Avaré (Contrapartida), tal quebra de
ordem cronológica se faz necessária para que o município não venha
a ser penalizado com a devolução dos valores de convênios, por não
cumprimento as clausulas referentes as contrapartidas.
Fornecedor : Imprej Engenharia Ltda
Empenhos : 632/201 1
Valor : R$ 15.959,60
Avaré, 23 de Fevereiro 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  confecção de
refeições das entidades.
Fornecedor : J. E. Rissi Alimentos ME
Empenhos : 351 1/2012
Valor : R$ 13.802,98
Avaré, 23 de Fevereiro 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 prestado com faixas e banners, tal
quebra de ordem cronológica se justifica, pois o material é necessá-
rio para a divulgação da Secretaria de Esporte e Lazer.
Fornecedor : Marques e Mantovani Comunicação Visual Ltda ME
Empenhos : 1 143/2013
Valor : R$ 1.732,50
Avaré, 23 de Fevereiro 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 especializado de coleta, transporte,
tratamento adequado e destino final dos resíduos dos serviço de saú-
de, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para coleta e
transporte de resíduos, sendo imprescindível para o bom funciona-
mento dos serviços da municipalidade.
Fornecedor : Medic T ec Ambient al Lt da ME
Empenhos : 1 10/2013
Valor : R$ 56.850,00
Avaré, 23 de Fevereiro 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 por se tratar de forne-
cimento à merenda escolar, sendo imprescindível para o bom funcio-
namento da merenda escolar da municipalidade.
Fornecedor :  Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
Empenhos : 1917, 10762, /2012
Valor : R$ 47.086,10
Avaré, 23 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de serviço prestado com publicação de edital, tal quebra
de ordem cronológica se faz necessária , sendo que é a única empresa
que faz publicações, para este setor de licitações, em jornais de gran-
de circulação e no Diário Oficial da União, conforme a Lei 8.666/93.
Fornecedor :  Patria Designers Pub. E Prop. Ltda
Empenhos : 1441/2013
Valor : R$ 648,00
Avaré, 23 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/13 – PROCESSO Nº. 054/13

Objeto: Aquisição de diários de classe para atender EMEB’S da Rede
Municipal.
Data de Encerramento: 07 de março de 2.013 das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 07 de março de 2.013 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, 20 de fevereiro de 2.013 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/13 – PROCESSO Nº. 055/13
Objeto: Contratação de empresa para realização de diversos cursos
para projetos do SEMADS.
Data de Encerramento: 07 de março de 2.013 das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 07 de março de 2.013 às 14:00 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, 20 de fevereiro de 2.013 – Érica Marin Henrique –
Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/13 – PROCESSO Nº. 056/13
Objeto: Aquisição de sacos de lixo para manutenção de praças e
jardins e varrição.
Data de Encerramento: 08 de março de 2.013 das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 08 de março de 2.013 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, 21 de fevereiro de 2.013 – Érica Marin Henrique –
Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº 8.666/93 c/c Lei nº 10.520/02 HOMO-
LOGA  a empresa FREDERICO CORREA PEÃO 29047687850 ,
objetivando a contratação de empresa para realização de aulas práti-
cas de canto e coral e de teclado nas Oficinas Culturais “José Reis
Filho” - CAC, referente ao PREGÃO PRESENCIAL nº 002/13 – Pro-
cesso nº 007/13  – Homologado em: 21/02/13.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 028/10 – Processo nº 478/10, Contrato (081/1 1), que
faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré e a em-
presa VEZ – INSTITUTO UNIBRASIL  PARA DESENVOLVIMENTO
DA CIÊNCIA E CULTURA, objetivando a aquisição de apostilas para
a Rede Municipal de Ensino, com prorrogação até 29 de janeiro de
2014. O valor desta prorrogação de contrato é de R$ 1.303.169,57
(um milhão, trezentos e três mil cento e sessenta e nove reais
e cinquenta e sete centavos).  - Paulo Dias Novaes Filho – Prefei-
to 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 tratar-se de fornecimento de refeições tipo marmitex p/
funcionários e plantonistas do Pronto Socorro Municipal, tal quebra
de ordem cronológica se faz necessária, pois o fornecedor continua a
prestar os serviços, sendo do interesse da Secretaria da Saúde a
prestação dos mesmos.
Fornecedor : Pedro Villen Neto ME
Empenhos : 1210, 1 149/2013
Valor : R$ 600,00
Avaré, 23 de Fevereiro 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 assinatura anual do Jornal ‘O Estado de São
Paulo’ para o Gabinete do Prefeito, tal quebra de ordem cronológica
se justifica para pagamento de assinatura anual do jornal “ O Estado
de São Paulo”, a ser entregue no Gabinete do Sr. Prefeito.
Fornecedor :  S. A. O Estado de São Paulo
Empenhos : 1483/2013
Valor : R$ 846,00
Avaré, 23 de Fevereiro 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  criação de site padrão , banners, divulgação
do regulamento, ficha de inscrição e recebimento de musicas via online
da 30º FAMPOP, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária ,
por se tratarem de serviços prestado em evento constante no Calen-
dário Oficial de Eventos do Município
Fornecedor : Sergio Augusto Sergio K Augusto
Empenhos : 7853/2012
Valor : R$ 1.300,00
Avaré, 23 de Fevereiro 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, 23 de Fevereiro 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 direção de palco, produção local e
produção artística, serviço de carregadores para descarga, carga e
montagem de equips de som, iluminação e equips dos artistas e
apoio, realização do gerenciamento e contratação de jurados para a
FAMPOP, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária, por se
tratarem de serviços prestado em evento constante no Calendário
Oficial de Eventos do Município
Fornecedor : Benedicto Machado – Sonorização ME
Empenhos :12201/2012
Valor : R$ 9.150,00
Avaré, 23 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

QUEM PRECISA, ENCONTRA.
QUEM PROCURA, CONTRATA.

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

VAGAS DE EMPREGO

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

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

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

ADMINISTRATIVO MUNICIPAL), ENTRADA  PELA RUA CEARÁ.

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

02 cozinheiro
01 auxiliar de cozinha
01 pizzaiolo
01 garçom
01 confeiteiro
01 nutricionista
01 auxiliar de manutenção predial
01 encarregado de manutenção predial
01 encarregado de almoxarifado
01 doméstica (p/SP)
01 auxiliar de enfermagem
01 costureira
02 dentista
02 professor de inglês
02 marceneiro
01 oficial de serviços gerais
01 lavador de veículos
01 motorista de furgão
01 programador de sistemas
01 técnico de informática
01 caseiro
01 jardineiro
01 vendedor interno

PORTARIA

Portaria nº 6.718, de 21 de fevereiro de 2013.
(Dispõe sobre organização da Comissão de Análise de Mandado

Judicial da Secretaria Municipal da Saúde).

PAULO DIAS NOVAES FILHO , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições  que  lhe  são  conferidas  por  lei, R E
S O L V E, pela presente portaria, organizar a Comissão de Análise
de Mandado Judicial da Secretaria Municipal da Saúde:-
CLÁUDIO M. NARDINELLI - Médico:
MAUREN L. ESTEVAN – Farmacêutica;
LARISSA MARIA L.M. CICCONI- Farmacêutica;
KELI CRISTINA MARIOTO – Enfermeira;
ELIZABETH CAPECCI SIQUEIRA – Enfermeira;
EVELYN ROBERTA BERGAMO – Nutricionista;
MARCELA GERALDI ROWE – Assistente Social.
REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 21 de fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PREÇOS
Nº 004/12 – Processo nº 1 13/12 - Contrato (270/12), que faz entre si a
Prefeitura da Estância T urística de Avaré e a empresa ECCO NATURA
CONSTRUÇÕES LTDA, objetivando a contratação de empresa para re-
forma geral do telhado do Velório Municipal, com prorrogação até 11 de
abril de 2013 - Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº 142/12 – Processo nº 564/12 - Contrato (496/12), que faz entre si
a Prefeitura da Estância T urística de Avaré e a empresa VIAÇÃO
LIRA LTDA, objetivando a aquisição de passes escolares para atender
alunos do Ensino Fundamental da Rede Estadual, com prorrogação
até 15 de junho de 2013. O valor desta prorrogação de contrato é de R$
384.930,00 (trezentos e oitenta e quatro mil novecentos e trinta
reais).  - Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 012/11 – Processo nº 047/1 1 - Contrato (033/1 1), que faz
entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré e a empresa
PEDRA & PEDRA ALARMES L TDA ME, objetivando a contratação
de empresa para prestação de serviços de monitoramento de alarme
24hrs no Depósito da Central de Alimentação Municipal, com prorro-
gação até 08 de fevereiro de 2014. O valor desta prorrogação de con-
trato é de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais).  - Paulo Dias Novaes
Filho – Prefeito Municipal.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Fica REALINHADO  o valor do contrato na modalidade CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA Nº 028/10 – PROCESSO Nº 478/10 , que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa VEZ – INSTI-
TUTO UNIBRASIL  PARA DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E CUL-
TURA, objetivando a aquisição de apostilas para a Rede Municipal de
Ensino, sendo alterado:
O valor unitário para educação infantil 1 e 2 era de R$ 120,00 (cento e vinte
reais) passa para R$ 129,05 (cento e vinte e nove reais e cinco centavos).
O valor unitário para educação infantil 4 e 5 era de R$ 186,00 (cento e oitenta
e seis reais) passa para R$ 200,03 (duzentos reais e três centavos).
O valor unitário para ensino fundamental 1º ao 3º ano era de R$ 42,76
(quarenta e dois reais e setenta e seis centavos) passa para R$ 46,00
(quarenta e seis reais).
O valor unitário para ensino fundamental do 4º ao 5º ano era de R$
259,80 (duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos) passa
para R$ 279,40 (duzentos e setenta e nove reais e quarenta centavos).
Assinatura do termo de alteração contratual : 30/01/13 - Paulo
Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica REALINHADO  o valor do contrato na modalidade DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 012/11 – PROCESSO Nº 047/11, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa PEDRA & PE-
DRA ALARMES L TDA ME, objetivando a contratação de empresa
para prestação de serviços de monitoramento de alarme 24hrs no
Depósito da Central de Alimentação Municipal, sendo alterado:
O valor mensal era de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) passa para
R$ 60,00 (sessenta reais).
Assinatura do termo de alteração contratual : 07/02/13 - Paulo
Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº 031/13 – Processo nº 050/13

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a MÁRCIA FONSECA
PIAGENTINI CRUZ, com valor mensal de R$ 1.200,00 (um mil e
duzentos reais)  objetivando a locação de imóvel na Rua Mato Gros-
so nº 1.650 para instalação do PROCON, com fulcro no artigo 24 da
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13 de
fevereiro de 2013 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Dispensa nº 012/13 – Processo nº 021/13
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a MARIA LUIZA NEGRÃO
LEAL , com valor mensal de R$ 2.089,63 (dois mil oitenta e nove
reais e sessenta e três centavos)  objetivando a locação de imóvel
na Rua Rio Grande do Sul nº 2.039 para instalação dá área adminis-
trativa do Programa Bolsa Família, 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 032/13 – Processo nº 051/13
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa SUPERMED CO-
MÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITA-
LARES LTDA, com valor de R$ 3.550,00 (três mil quinhentos e
cinquenta reais)  objetivando a aquisição de luvas descartáveis para
procedimentos, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 18 de fevereiro de 2013 – Paulo
Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Dispensa nº 030/13 – Processo nº 045/13
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa MANDURI TRUCK
CENTER LTDA, com valor de R$ 10.634,00 (dez mil seiscentos e
trinta e quatro reais)  objetivando a aquisição de pneus para a Se-
cretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 24 da Lei Fede-
ral 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 07 de fevereiro
de 2013 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

RERRATIFICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências quanto
ao Pregão Presencial 159/12 – Processo 615/12 , motivo pelo qual,
os atos praticados por este setor e assinados pelo Senhor Prefeito
Municipal deverão ser rerratificados.
ONDE SE LIA:
CLÁUSULA PRIMEIRO – DO OBJETO
Item Qtd. Unidades Descrição
1 6.952 Litros Óleo diesel S-50

AGORA SE LEIA:
CLÁUSULA PRIMEIRO – DO OBJETO
Item Qtd. Unidades Descrição
1 6.952 Litros Óleo diesel S-10

LEGISLATIVO

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Fica ratificada a Dispensa de Licitação 01/13 – Processo 01/13, para a
empresa MALUF & TINÓS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 07.843.588/
0001-94, com sede na Rua Espírito Santo nº 1289, centro, Avaré- SP, no
valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, perfazendo um total de R$
6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), objetivando a locação de 04 (quatro)
equipamentos tipo impressão a laser, sendo:03 (três) multifuncionais a
laser com as funções de copiadora, impressora a laser, escâner, placa de
rede, duplex automático nas cópias e impressões, digitalização via rede e
alimentador automático de originais e 01(um) equipamento tipo impresso-
ra a laser com placa de rede e duplex automático para a produção de
aproximadamente 13.000 (treze mil) impressões ou cópias por mês para
uso desta edilidade, incluindo todo material de consumo necessário para
produção das impressões, exceto o papel até 31 de dezembro de 2013,
com fulcro no artigo 24, inciso II da Lei n.º 8.666/93.
As despesas decorrentes da presente Dispensa serão empenhadas
através da seguinte dotação orçamentária:
01.01.02.01.122.7005.2258.3.3.90.39.00
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 20 de
fevereiro de 2013.

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidenta da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 01/2013
Contrat ante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: MALUF & TINÓS LTDA ME
Objeto:  locação de 04 (quatro) equipamentos tipo impressão a laser,
sendo:03 (três) multifuncionais a laser com as funções de copiadora,
impressora a laser, escâner, placa de rede, duplex automático nas
cópias e impressões, digitalização via rede e alimentador automático
de originais e 01(um) equipamento tipo impressora a laser com placa
de rede e duplex automático para a produção de aproximadamente
13.000 (treze mil) impressões ou cópias por mês para uso desta
edilidade, incluindo todo material de consumo necessário para produ-
ção das impressões, exceto o papel
Prazo de vigência do contrato: até 31 de dezembro de 2013.
Valor: R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), ou seja, R$ 600,00
(seiscentos reais) mensais até 31 de dezembro de 2013
Referente : Processo nº 01 /2013 – Dispensa de Licitação 01/2013
Data do ajuste:  21 de fevereiro de 2013.

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidenta da Câmara

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Fica ratificada a Dispensa de Licitação 03/13 – Processo 04/13, para
a empresa SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP, inscrita
no CNPJ sob n° 56.982.416/0001-07, com sede na Travessa Nossa Se-
nhora do Carmo, nº 59, sala 01, Piracicaba-SP, objetivando a contratação
de empresa especializada para compilação das novas leis ordinárias,
complementares, resoluções e decretos legislativos do município da
Estância Turística de Avaré, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e qui-
nhentos reais), sendo R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais até 31 de
dezembro de 2013 com fulcro no artigo 24, inciso II da Lei n.º 8.666/93.
As despesas decorrentes da presente Dispensa serão empenhadas
através da seguinte dotação orçamentária:
01.01.02.01.122.7005.2258.3.3.90.39.00
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 20 de
fevereiro de 2013.

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 02/2013
Contrat ante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA EPP
Objeto:  contratação de empresa especializada para compilação das
novas leis ordinárias, complementares, resoluções e decretos
legislativos do município da Estância Turística de Avaré.
Prazo de vigência do contrato: até 31 de dezembro de 2013.
Valor: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), sendo R$ 500,00
(quinhentos reais) mensais até 31 de dezembro de 2013.
Referente : Processo nº 04/2013 – Dispensa de Licitação 03/2013
Data do ajuste:  21 de fevereiro de 2013.

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente da Câmara

ORDEM DO DIA
CIRCULAR N º 04/2013 - DG        Avaré, 20 de Fevereiro de 2.013.-

Exmo. (a) Senhor (a) Vereador (a):-
LEMBRETE
Estará presente o Revmo. Padre Fernando Maróstica, Vigário
do Santuário de N. S. das Dores, para fazer o lançamento e
explanar sobre a Campanha da Fraternidade de 2013, nos ter-
mos do Requerimento nº 078/2013 de 04/02/2013, de autoria do
Ver. Marcelo José Ortega, aprovado por unanimidade.
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
25/02/2013 - Segunda Feira – às 18h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que, a Exma. Sra. Presiden-
te Vereadora Bruna Maria Costa Silvestre  designou  para a Ordem do
Dia da Sessão Ordinária de 25 de fevereiro do corrente ano, que tem
seu inicio marcado para as 18h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 01/2013 - Discussão
Única - Maioria Qualificada 2/3
Autoria:- V er. Rodivaldo Ripoli
Assunto:  Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Avareense ao Sr.
Marcelo Mariano de Almeida e dá outras providências.
Anexo : Cópias do Projeto de Decreto Legislativo n º 01/2013 e dos
Pareceres do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e
Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
2. PROJETO DE LEI N.º 110/2012 - Discussão Única
Autoria:- V erª Rosângela Paulucci Paixão Pereira
Assunto:  Institui o programa de incentivo à Doação de Sangue entre
os servidores municipais.
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 110/2012 e dos Pareceres do
Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (PARE-
CER CONTRÁRIO)
3. PROJETO DE LEI N.º 01/2013 - Discussão Única
Autoria:- V er. Marcelo José Ortega
Assunto:  Dispõe sobre alteração da Lei nº 1.246 de 22 de Setembro
de 2009 – que trata da criação do Conselho da Família, e dá outras
providências.
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 01/2013 e dos Pareceres do Jurídi-
co; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (c/ EMENDAS)
4. PROJETO DE LEI N.º 03/2013 - Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar adiantamen-
to de recurso financeiro a Secretaria Municipal de Esporte – SEME.
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 03/2013 e dos Pareceres do
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
5. PROJETO DE LEI N.º 05/2013 - Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Go-
verno do Estado de São Paulo para o fim que especifica. (Bolsa Ele-
trônica de Compras - BEC/SP - Pregão).
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 05/2013 e dos Pareceres do
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os pro-
testos de minha elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

C O N V I T E
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal
da Estância Turística de Avaré/SP

A Câmara de Vereadores e a Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré convidam os Senho-
res Vereadores, associações de bairros, repre-
sentantes de classes e munícipes em geral, para
AUDIÊNCIA PÚBLICA referente ao 3º
Quadrimestre de 2012 da Gestão Fiscal da Pre-
feitura Municipal e da Câmara de Vereadores a
realizar-se no dia 26/02/2013 às 09h00min, no
Plenário da Câmara de Vereadores de Avaré
sito a Av. Misael Euphrásio Leal nº 999, em cum-
primento ao disposto no artigo 9º, §4º da Lei
Complementar nº 101/00(LRF).
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SESSÃO DO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2013
REQUERIMENTO

Maioria de Vereadores
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento de:
APPARECIDA DOS SANTOS JABALI
THEREZINHA LOPES DA CRUZ
 APARECIDA DE ALMEIDA PORTES
MARIA APARECIDA.
CECILIA ALVES REIS.
ANGELINA DE OLIVEIRA DIAS
LUCIA SILVA CARDOSO
MARCELO LUIZ INACIO
PAULO SANTOS DA SILVA
ANTONIO RODRIGO PORTO
MARIA VIEIRA DA SILVA
MARIA APARECIDA OLIVEIRA
IDALINO ALVES FERREIRA
MARIA FERREIRA DE ARAUJO
ENEDINA IGNACIO MACHADO
BENEDITO APARECIDO MUNHOZ
ANGELICA MARTINS OLIVEIRA BERGAMO
AMARILDO MARTINS
JOSÉ EDUARDO SILVA GREGÓRIO
ZÉLIA TORRES VILLA
JOSÉ JOÃO DA SILVA
EUCLIDIA PIRES ANTUNES
ELIZEU DOS SANTOS
JOSÉ AMILTON MESSIAS
JOSEFA DE JESUS
ALVARO PEREIRA LAMEGO
LUIZ EUGENIO DE MORAES
ANTONIO DE OLIVEIRA
GERALDO ROGADO
JOSÉ DE MOURA
PALOMA RODRIGUES
ALZIRA PEDRA DA SILVA
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS

Bruna Maria Costa Silvestre
-Para que através do setor competente informe a possibilidade de
contratação de empresa especializada visando á realização de audi-
toria na Prefeitura Municipal, referente aos exercícios de 2009 a 2012
para análise de empenhos, notas fiscais, recibos, processos licitatórios
e suas respectivas execuções, contratos, convênios, limites consti-
tucionais como Saúde e Educação, bem como repasse de contribui-
ções devidas ao Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos
de Avaré – Avaré prev, conciliação do caixa da tesouraria junto a con-
tadoria e contas bancarias e ainda bens patrimoniais, análise dos
adiantamentos de despesas efetuados no período encimado, visando
aferir a correta aplicação dos recursos públicos e a legalidade dos
atos praticados pelo Chefe do Poder Executivo de então, pois exis-
tem fortes rumores de irregularidades, tendo inclusive esta Edilidade
instaurado diversos procedimentos de investigação que encontram
se no Ministério Público e Poder  Judiciário, em processo.

Marcelo José Ortega
-Para que informe á essa Casa Legislativa, sobre o controle do nível
de água da Represa Jurumirim, conforme  o seguinte questionamento:
-Quando ocorre a queda do nível da água da represa, somos surpre-
endidos com notícias divulgadas pelos meios de Comunicação. Exis-
te algum instrumento da Secretaria do Meio Ambiente para monitorar
essas oscilações, de forma que possa haver previsão?
-Para que apresente à essa Casa Legislativa os argumentos que jus-
tificam a imensa demora na reparação das vias públicas, após reali-
zação de seus serviços.
-Para que informe à essa Casa Legislativa a respeito da atualização
do Plano de Cargos e Salários e da revisão da base de remuneração
dos servidores públicos municipais, conforme o seguinte
questionamento:
-Para que informe a esta Casa Legislativa sobre a possibilidade de
realização de shows artísticos e culturais e acomodações no evento
que acontece nas sextas-feiras à noite,  denominado “Feira da Lua”,
na Concha Acústica.
-Sobre a possibilidade de pagar em dinheiro as duas cestas-básicas
dos meses de novembro e dezembro de 2012, que não foram entre-
gues ao servidores públicos municipais.
-Para que venha à essa Casa Legislativa, na Sessão Ordinária, em
dia a combinar, para fazer o lançamento e explanar a respeito da
Campanha da Fraternidade de 2013, cujo tema é sobre a juventude.
-A criação de uma Comissão Especial, composta por três vereadores,
com prazo de 210 (duzentos e dez) dias, prorrogáveis pele mesmo perí-
odo, destinada a promover estudos acerca da criação do Código Ambiental
Municipal, respeitadas as competências da União e do Estado.

-Ainda que referida comissão possa contar com o auxílio de órgãos
de assessoria técnica especializada e o custeio das

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-Relação de ALVARÁS de Casas noturnas, Boates, Clubes, Bares, e
estabelecimentos que contenham aglomeração de pessoas para ati-
vidades festivas e outras; e que possam representar algum risco para
a integridade física dos presentes. Justifica-se tal solicitação em ra-
zão dos fatos ocorridos em Santa Maria RS., e que causaram como-
ção nacional. A iniciativa em tela, será implantada na Prefeitura Muni-
cipal de São Paulo-Capital, pelo Prefeito FERNANDO HADDAD.
-Para informar através do setor competente, a respeito das funções das
ADIS e Monitoras de Ensino nas “Creches” municipais e se há número
suficiente de servidoras nessas funções para que os(as) referidas servidoras
exerçam suas atividades, exclusivamente nos seus cargos
-Convidando-o para vir à Câmara Municipal de Vereadores de Avaré-SP.,
apresentar relatório da verdadeira situação da Saúde como um todo, no
Município de Avaré, principalmente da pasta da qual ora, é o titular.
-Para enviar a esta Casa de Leis, Documento da CDHU que informava a
inviabilidade de construção de casas na Chácara Pratânia, por razões
técnicas (Drenagem de Esgotos); informando também o tamanho da
área, o valor de compra da área e o valor já quitado. Além disso, esclare-
cer, se na data de compra, a área era considerada rural ou urbana.
-Para requisitar junto a concessionária de serviços públicos de trans-
portes, A Viação Rápido Luxo Campinas Ltda, que informe porque há
falta de periodicidade e regularidade nos horários dos ônibus desta
concessionária, durante principalmente os finais de semana, embora
durante a semana também, conforme diversas reclamações de usuá-
rios destes transportes.

Francisco Barreto de Monte Neto
-Seja informado  precisamente a quantidade de AMIANTO existente
em nosso município e local onde o mesmo  se encontra.
-Para que seja oficiada a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz),
no sentido de esclarecer quais os critérios adotados em relação à
poda de árvores, no que tange à retirada da  galhadas.
-Seja informado qual o  prazo previsto para término da obra do PAS
Bonsucesso, principalmente em relação   às cisternas.
-Seja informado o nº de vagas existentes na zona azul do município,
o nº de vagas reservadas aos deficientes e idosos, a localização das
mesmas e que seja informado qual o tempo de tolerância ao usuário,
para que o mesmo não seja autuado.

Antonio Leite de Oliveira
-para que seja oficiado a Empresa G. Com para solucionar o proble-
ma de instalação esgoto e água do Condomínio Vila Serena, localiza-
do próximo ao Bairro Vila Esperança, uma vez que, a água que vem
do referido condomínio esta danificando a pavimentação da Av. Getú-
lio Vargas, acumulando poças.

Benedito Braz Ferreira
-Para que seja convidado os representantes do Corpo de Bombeiros
da Polícia Militar do Estado de São Paulo Batalhão de Avaré e setor
de fiscalização da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré
para comparecer a esta Casa de Leis para informar as medidas de
cautelares  que foram adotadas para segurança em eventos com aglo-
meração de pessoas.
-O Itinerário do Coletivo Urbano que faz a linha Bonsucesso/Camping.
-A relação de Programas Federais como: BOLSA FAMÍLIA, ESF (ES-
TRATÉGIA DA FAMÍLIA) PRONATEC, FARMÁCIA POPULAR,
FUNDEB, SAMU, BRASIL SORRIDENTE, UPA, MINHA CASA, MI-
NHA VIDA e PRÓINFÂNCIA, que estão em atividade no município de
Avaré, bem como em que condições estão funcionando, qual o qua-
dro de profissionais envolvido, o número de munícipes atendidos e a
previsão orçamentária para o ano de 2013.
Benedito Braz Ferreira
-Para que através do setor competente informe a esta Casa e Leis, sobre os
convênios de Obras de Programas do Governo Federal que estão pendentes
no SICONV (Sistema de Convênios dos Ministérios do Governo Federal).

Carlos Alberto Estati
-Se existe algum contrato firmado com empresa de Tecnologia objetivando
o fornecimento de internet social e gratuita à população avareense.
-Informe a esta Edilidade se no município da Estância Turística de
Avaré já houve algum procedimento instaurado na esfera administrati-
va ou criminal para apurar o trabalho de pessoas junto ao aterro sani-
tário municipal, notadamente na separação do lixo doméstico.
-Informe a esta Casa de Leis, quais foram os valores repassados à
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, nos anos de 2010,
2011 e 2012 a título de ISS-QN incidentes sobre as tarifas de pedágio
proveniente de arrecadação  em rodovia de nosso município.
-Mande regulamentar a Lei nº 1.604 de 14 de agosto de 2012, que
dispõe sobre a criação do Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos da Estância Turística de Avaré, para que a mesma
não fique sem “aplicabilidade”.

Denilson Rocha Ziroldo
-Se existe algum projeto, para duplicação da Rodovia João Melão, e
instalação de rotatórias nos trevos de acesso ao Município (trevo da
Empresa Figueiredo e trevo do Auto Posto Bizungão) e, em caso
afirmativo, quais os prazos.
-As seguintes informações com relação a Empresa prestadora de servi-
ços de software da Secretaria de Educação do nosso Município, a saber;
1)Atualmente existe algum contrato firmado com alguma determina-
da empresa especializada? Caso afirmativo nos envie cópia integral
do contrato com data e valor do mesmo;
2)Caso não haja o contrato acima citado, nos informe se há intenção
de realizar em nosso Município esse tipo de serviço, bem como, se já
está sendo licitada  empresas de Avaré, ou região, para os respecti-
vos serviços?
-se existe um projeto em estudo para a coleta de lâmpadas fluorescen-
tes e baterias de celulares. Justifica- se tal propositura, devido a grande
quantidade deste material armazenado na Garagem Municipal, colo-
cando em risco a saúde dos funcionários e ao meio ambiente.
-para que forneça um relatório sobre empréstimos consignados e não
quitados por servidores desta casa, bem como informe sobre a vera-
cidade da informação veiculada sobre funcionários que estariam rece-
bendo (ou teriam recebido)  R$ 16.000,00, qual a forma que feito esse
pagamento e quais os nomes dos funcionários.
-para que seja oficiado a Companhia de Saneamento SABESP, para
que seja providenciado o concerto definitivo do vazamento de esgoto
que ocorre na Avenida Getúlio Vargas com a Rua Alício Ferraz.

Edson Flávio Theodoro da Silva
-As devidas providências, ao encanamento de água tratada entre a
Rua Felix Fagundes e Travessa São Pedro. Afim de que informe esta
casa de lei o por quê de constantes rupturas  da tubulação de água.
-O porque das constantes interrupções no fornecimento de água a
diversos bairros periféricos da cidade, principalmente nos Jardins Tro-
pical e Paraíso, Santa Elizabeth, Bonsucesso e Plimec, pois há vári-
os dias os moradores têm sofrido com a falta d’água e isso tem pre-
judicado, inclusive, o comércio nessas localidades.
-A possibilidade de implantar uma Ouvidoria no setor de Saúde do
Município, tendo em vista que são muitos os problemas enfrentados
pela população, como por exemplo, mau atendimento, falta de remé-
dios, demora no agendamento de consultas entre outros. Sabemos
que existe uma Ouvidoria no município, mas ela é pouco utilizada
pelos munícipes devido a falta de divulgação do setor, e uma Ouvidoria
exclusiva para a Saúde certamente facilitaria na solução dos proble-
mas por parte do Executivo.
-Como está sendo planejada a “Operação Tapa-Buracos” pela cidade,
ou seja, se existe uma equipe responsável pelo mapeamento dos lo-
cais que mais necessitam dos serviços de tapa-buracos, haja vista que
com as chuvas dos últimos dias são inúmeras as ruas que estão pra-
ticamente intransitáveis, e o material a ser utilizado precisa ser de boa
qualidade e o serviço executado sob a supervisão de técnicos, caso
contrário o serviço mal feito representará prejuízos aos cofres públicos.

Júlio César Theodoro
Diretrizes Políticas do V ereador Tucão.

Júlio César Theodoro
Parabenização do Sr. Orlando de Oliveira pela preservação de área verde.

Rodivaldo Ripoli
-A possibilidade de baixar Decreto Municipal que dispõe sobre fixa-
ção de valores para cobrança de tarifas dos serviços de táxi e dá
outras providências cujo as tarifas estão sem reajustes desde 2010
conforme decreto nº 2.376, de 23 de Março de 2010 (em anexo).
Enfim ocorrendo aumento dos combustíveis, conforme anunciado por
toda a imprensa, seria automaticamente normal  ser reajustada a
tarifa do táxi proporcionalmente ao período, a contar do último reajus-
te, utilizando-se o IGP-M como indexador.
-Vale ressaltar que já existe um protocolo nº 8711/2012 realizado pe-
los taxistas requerendo o assunto em ênfase.
-Solicitando-lhe informações sobre a situação das casas noturnas, cinemas,
teatros, casas de shows, salões de eventos e similares na cidade, a saber;
a)Como são feitas as fiscalizações e quais das casas noturnas e
similares da cidade possuem alvará da Prefeitura?
b)Se esses alvarás emitidos pela Prefeitura exigem o laudo do Corpo de
Bombeiros ou não, especialmente o plano de proteção contra incêndio?
c)Todas as exigências feitas pelo Corpo de Bombeiros para que seja
expedido o alvará de funcionamento estão em dia?
-Solicitando-lhe que as Escolas Municipais que dispõem de salas de
informática ofereçam, aos finais de semana, cursos nesses espaços
para a comunidade, especialmente para os pais dos alunos das res-
pectivas unidades escolares. O domínio da informática é condição
básica para as mais simples atividades nos dias atuais.  Por conta
disso, o mercado de trabalho anda mais exigente sobre qualificação
dos candidatos a empregos, fato que gera grande demanda pelo apren-
dizado dessas técnicas.
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PERSONALIDADE

De maneira comoven-
te a população avareense
deu adeus esta semana a
um dos seus mais respei-
tados cidadãos: Elias Al-
meida Ward. O popular
radialista morreu na ma-
nhã da última terça-feira,
19, aos 88 anos de idade.

Pioneiro da radiodifu-
são, Ward foi diretor da
Rádio Avaré AM, a primei-
ra emissora do município,
da qual se afastou nos úl-
timos meses, pois enfren-
tava problemas de saúde.

O corpo do jornalista
foi velado no plenário da
Câmara de Vereadores,
onde Ward trabalhou na
área de imprensa por mais

Avaré se despede
do radialista

Elias Ward
Criador da tradicional Corrida de
São Silvestre faleceu aos 88 anos

um dos pioneiros da radi-
odifusão em Avaré, tendo
ele sido um dos fundado-
res da Rádio Avaré, a pri-
meira emissora regional.

Desportista, Ward foi
quem idealizou e promo-
veu a Corrida de São Sil-
vestre de Avaré, no ano de
1946. Essa prova de pedes-
trianismo, que ele próprio
organizou até 2012, é hoje
a mais antiga realizada em
cidades interioranas. Tradi-
cionalmente ela marca o
calendário esportivo da ci-
dade, pois já participaram
da competição atletas de
renome internacional.

Em julho de 1951, Eli-
as casou-se com a poetisa
Marília Pires, com quem
teve os filhos Marília,
Marina e Marco Antonio.
Com a mulher, ele formou
uma dupla inesquecível na
apresentação de festas e
solenidades, ambos ani-
mando os eventos e mar-
cando ainda, com suas
vozes consonantes, o rá-
dio avareense.

Neto do jornalista Chico
de Almeida, um dos com-
bativos membros da impren-
sa local do começo do sécu-

lo vinte, Ward herdou a
argúcia do avô e também
participou ativamente da
vida sócio-política da cida-
de entre os anos 60 e 90.

Em casa o jornalista
conservava gravações radi-
ofônicas, reportagens im-
pressas e muitas fotografi-
as em que ele aparece ao
lado de personalidades do
mundo político como pre-
sidentes da República, go-
vernadores, senadores,
além de artistas e cientistas.

Em 1964, observador
e com larga visão, Ward
sugeriu e a Prefeitura ins-
tituiu e organizou a pri-
meira mostra agropecuá-
ria, a consagrada Emapa,
atualmente um dos mais
importantes eventos do
gênero em todo o país.

Admirado e respeita-
do por todos os profissi-
onais da mídia regional,
Elias Ward recebeu da
categoria o título de “Ci-
dadão Imprensa”. No
mesmo ano, 2005, a Câ-
mara de Vereadores, in-
terpretando os sentimen-
tos populares, conferiu
ao radialista o diploma de
“Cidadão Benemérito”.

de 40 anos. Ali ele rece-
beu as homenagens da co-
munidade. Seu sepulta-
mento aconteceu na ma-
nhã do dia 20, no Cemité-
rio Municipal.

O Executivo decretou
luto oficial por três dias no
município e já prestou a pri-
meira homenagem ao radia-
lista: a partir de 2013 a Corri-
da de São Silvestre será de-
nominada oficialmente de
“Prova Elias Almeida Ward”.

CIDADÃO IMPREN-
SA - Filho mais velho do
sírio-libanês Hanny Ward
e da professora Adalgiza
Almeida Ward, o jornalis-
ta Elias Almeida Ward nas-
ceu em Avaré no dia 11 de
janeiro de 1925. Passou
toda a sua infância e ado-
lescência em sua terra na-
tal, onde sempre residiu.

Cursou o primário no
então Grupo Escolar Ma-
tilde Vieira e o secundário
no Instituto de Ensino Se-
des Sapientiae, onde se
formou técnico em Con-
tabilidade. Em seguida,
especializou-se em ativida-
des contábeis e adminis-
trativas. Contudo, a paixão
pela comunicação o tornou

Elias Ward em imagem recente e numa pose
dos anos 1970

JOSE REYNALDO DA FONSECA
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-A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré implantou em
diversas escolas salas de informática, no intuito de oferecer a seus
alunos a oportunidade de aprender a usar esses recursos. Acredita-
mos que a função social desses equipamentos pode ser ampliada se
os mesmos puderem ser usados também pelos pais das crianças e
outros membros da comunidade.
-Solicitando-lhe as seguintes informações sobre a situação das cre-
ches em nossa cidade:
1)Quais são as creches que estão sendo administradas pela Secre-
taria Municipal de Educação e quais estão sob administração da
SEBES - Secretaria Municipal de Bem Estar Social;
2)Quais são os planos e estratégias da administração pública para o
setor referente às creches?
3) O que a atual administração já fez e o que está sendo feito para
reduzir ou acabar com o déficit de vagas em creches?
4) Existe previsão de ampliação ou de inauguração de novas creches?
-Solicitando-lhe as seguintes informações relacionadas à ampliação do
Programa de Saúde Bucal em todas as creches, Escolas de Educação
Infantil Integradas, Escolas Municipais de Educação Infantil, Escolas Mu-
nicipais de Ensino Fundamental e Escolas de Ensino Especial conveniadas:
1)Quais creches e escolas são atendidas?  Relacioná-las.
2)Qual o número de alunos atendidos?
3)Quais as metas de expansão do programa?
4) Qual o percentual de pessoas atendidas em relação à demanda existente?

Rosângela Paulucci P . Pereira
-Para que forneça ao nosso município exemplares da cartilha “O Tra-
balhador com Deficiência – Inclusão pela Lei de Cotas”, para serem
distribuídas para nossos munícipes, através da correspondente se-
cretaria municipal.
-Para que esclareça o número de pacientes de Avaré atendidos na
cidade de Bauru, em entidades públicas para tratamento de autismo
(SORRI-BAURU) e defeitos na face  (CENTRINHO).
-Para que esclareça sobre a possibilidade desses pacientes serem
levados para tratamento e consulta nessas entidades em veículos
não coletivos, ou de retorno menos demorado.
-Para que esclareça quando será regularizada a entrega das cestas
básicas para o funcionalismo, haja vista que no ano de 2012 nossos
funcionários não receberam as cestas correspondentes aos meses
de novembro e dezembro.
-Esclareça quais as providências que estão sendo tomadas para a fisca-
lização acerca de responsabilidade da destinação de pilhas, baterias e
lâmpadas usadas no município, de acordo como o que regulamenta a lei
municipal n. 552, de 26 de fevereiro de 2.004, de autoria do Vereador
-Sejam colocadas em nossos postos de saúde, ESFs, CAISMA  e
outros órgãos de atendimento de saúde, listas para coletas de assi-
naturas objetivando solicitar ao DD. Governador do Estado para que
inclua a vacinação  contra o  HPV  no calendário de vacinações.
-Solicitando a implementação dessa vacinação na rede pública, cer-
tamente pouparemos muitas vidas.
-A Coop.Eletrif. Rural Itaí Paranapanema Avaré Ltda (CERIPA), localiza-
da à Rua Manoel Joaquim Garcia, 1177 – Itaí – sp – Cep 18730-000.
-Qual o fundamento da alíquota de 25% sobre o valor do ICMS?
Por que o cálculo da alíquota é aplicado em dois momentos?
Se é uma cooperativa que abrange Itaí, Paranapanema e Avaré, qual
a proporção do rateio do ICMS para Avaré, haja vista que a sede da
referida Cooperativa, se encontra localizada em Itaí.

INDICAÇÃO
Bruna Maria Costa Silvestre – Presidente

-Para que, através do setor competente, providencie com URGÊN-
CIA, o desassoreamento do córrego Água Branca, Praça Mario Lopes
Peres, na  Avenida Lineu Prestes, esquina com  Avenida João Victor
de Maria, Bairro Vila Martins 2, bem como a capinação e limpeza da
extensão de suas margens.
-Para que, através do setor competente, providencie a recuperação
do leito carroçável da Rua Benedito Aílton Camilo de Souza, visto que
a referida via apresenta um enorme buraco, na altura do numero 182,
Bairro Conjunto Brasil Novo.
-para que, através do setor competente, providencie melhores condi-
ções de trafegabilidade das Ruas do Bairro Terras de São José
-para que, através do setor competente, providencie melhores condi-
ções de trafegabilidade das Ruas do Bairro Terras de São José.
-para que, através do setor competente, providencie a recuperação do
leito carroçável da Rua Doutor Osvaldo Brito Benedetti, uma das entra-
das da cidade próximo ao lago Berta Bannwart, visto que a referida via
apresenta vários buraco, em toda a sua extensão. Fotos em anexo.
-para que, através do setor competente, providencie com URGÊN-
CIA, reparos no aterro localizado nos fundos da entidade Lar São
Nicolau, Rua Misael Euphrafiso Leal, defronte a Câmara Municipal de
Avaré,  devido a fortes chuvas houve um deslizamento de terra, onde
ainda há riscos de novos deslizamentos,  também efetuem a
desobstrução e limpeza da calçada, visto que a mesma é utilizada
por pedestres com destino a rodoviária, e pessoas que praticam ca-
minhada. Fotos em Anexo.

- para que, através do setor competente, providencie a recuperação
do leito carroçável da Avenida Gilberto Filgueiras , defronte a constru-
ção do novo prédio da Câmara Municipal de Avaré, visto no local  exis-
te  um enorme buraco, causando riscos de acidentes a  veículos
todos que utilizam a referida via.

Marcelo José Ortega – Vice Presidente
-A Senhora Maria Aparecida Pereira, conhecida por “Cida Peixe”, para
o próximo mandato do Conselho Municipal da Consciência Negra,
para o cargo de Presidente.

Ernesto Ferreira de Albuquerque – 1° Secretário
-Estudar, através do Setor competente, a possibilidade de providenci-
ar o envio de lanches para pessoas que são submetidas ao procedi-
mento de hemodiálise, na Santa Casa de Misericórdia de Avaré, as
quais ficam até 04 (quatro) horas em jejum, havendo necessidade de
reposição alimentar no término do procedimento. Lembrando que
muitos dos pacientes, são pessoas idosas e carentes.
-Estudar, através do Setor competente, a possibilidade de realizar
capinação na Rua João Telles de Menezes, atrás da antiga STAROUP,
na margem do riacho, onde se encontra mato muito alto e prolifera-
ção de insetos e animais peçonhentos.
-Estudar, através do Setor competente, providencias no sentido de equi-
par os trabalhadores da capina com EPIs, (Equipamento de Proteção
Individual), pois na semana passada, 04 (quatro) trabalhadores esta-
vam capinando o Bairro Duilio Gambini, de bermudas e chinelos, na
presença de um supervisor, fora dos padrões mínimos de segurança.

Francisco Barreto de Monte Neto – 2° Secretário
-Verificar  através do setor competente,  a possibilidade de  ministrar
o CURSO de  FORMAÇÃO DO CATI, aos guardas municipais que,
possuindo os requisitos necessários  ainda não tiveram a possibilida-
de de fazê-lo.

Antonio Leite de Oliveira
-Para que, através do setor competente, tome providências urgentes,
no sentido de efetuar a colocação de postes para iluminação pública,
no trecho final da Rua Nicanor Garcia e inicio da Estrada Fazenda
Bela Vista, ambas ligam os bairros Plimec e Vila Esperança.
-Para que, através do setor competente, estude a possibilidade de
instalar 2 (dois) redutores de velocidade (lombada) na Rua Nestor
Rodrigues próximo aos numerais 100 e 191, visto que, trata-se de
uma via movimentada,  onde veículos transitam em velocidade maior
que o permitido, causando risco iminente de acidentes aos pedes-
tres, moradores, inclusive crianças.
-Para que, através do setor competente, providencie a construção de
calçada na Rua Vital Pereira de Andrade, visto que, trata-se de uma
via movimentada com inúmeras empresas, onde há grande transito
de pedestres, inclusive funcionários, onde tal fato, esta causando
transtornos e riscos de acidentes.
-Para que, através do setor competente, estude a possibilidade de
instalar dois sonorizadores como redutores de velocidade a 100M e
50M da rotatória da Av. Espanha, para que, sirva de alerta aos moto-
ristas evitando que os mesmos subam no canteiro da rotatória, cau-
sando riscos de acidentes aos pedestres que por lá transitam.
-Para que, através do setor competente, providencie urgentemente
placas de sinalização de velocidade máxima permitida e instalação
de redutor de velocidade na Av. Padre Leo Kruch próximo ao pontilhão.
-Para que, através do setor competente, providencie urgentemente pla-
cas de sinalização de velocidade máxima permitida e instalação de re-
dutor de velocidade na Estrada para Ponte Alta próximo ao pontilhão.
-Para que, através dos setores competentes, tome as providências
necessárias para realizar a operação tapa-buracos, a limpeza das
ruas, a capina de terrenos da Av. Paranapanema, inclusive que seja
providenciado suporte fixo para o encaixe dos latões de lixo, uma vez
que, os latões são tombados e o lixo acaba sendo espalhado, sujan-
do os arredores e causando mal cheiro. Conforme fotos anexo.

Carlos Alberto Estati
-Para que  através do setor competente, providencie uma fiscalização
imediata junto à coleta de lixo do município da Estância Turística de
Avaré, fazendo-os percorrer as rotas dos caminhões após sua passa-
gem pelos pontos de coleta para verificar a eficácia da coleta do lixo.
-Para que  através do setor competente, mande restaurar a camada de
asfalto danificada  há bastante tempo e localizada  nas esquinas da rua
Bahia com a Avenida Prefeito Paulo Novaes – (centro da cidade).

Denilson Rocha Ziroldo
-Para que, através do setor competente, avalie a possibilidade de se
fazer uma galeria na Avenida Gilberto Filgueiras, próximo à Centená-
rio, no Bairro Boa Vista, para melhor distribuir o fluxo de água, pois há
uma erosão que já está atingindo a Rodovia João Melão.
-Para que, através do setor competente, providencie a construção de
um Centro de Zoonose e, dentro dele, um Hospital Veterinário, para
dar suporte aos abrigos de animais desta cidade.

-Estude a possibilidade do Pronto Socorro Municipal seja administra-
do pela Santa Casa de Misericórdia de Avaré, com a supervisão da
Secretaria da Saúde.
-Estude a possibilidade da empresa ganhadora do processo de licita-
ção do transporte coletivo, venha a ser obrigada a emplacar 50% mais
1 (um) da frota que opera em nosso Município, gerando assim, mais
uma fonte de renda para nossa Estância Turística de Avaré.
-Para que, através do setor competente, providencie a colocação de lixei-
ras de coleta seletiva em cada esquina, servindo a 02 (dois) quarteirões,
para melhor distribuição do lixo, beneficiando assim o meio ambiente.

Edson Flavio Theodoro da Silva
-Para que, através da Secretária do Meio ambiente, providencie panfle-
tos ou cartilhas aos munícipes, com instruções sobre poda de arvores,
conservação de terrenos e queimadas, assim como as penalidades e
multas referentes ao descumprimento  da Legislação Ambiental.
-Para que através do setor competente providencie uma Operação
Limpeza em todos os bairros da periferia, principalmente na questão
da capinação de ruas e áreas verdes e na recolha de entulhos que
são depositados por munícipes em locais inapropriados (canteiro de
avenidas, terrenos baldios etc.)
-Para que através do setor competente providencie uma vistoria pela
cidade com vistas a carros abandonados ao tempo e estacionados
nas ruas, pois é grande o número de veículos sucateados que se
encontram pelas vias públicas, muitos até mesmo atrapalhando o
tráfego e oferecendo riscos de acidentes.

Roberto Araújo
-Para que através do Departamento competente proceda a capinação de
mato alto na Creche “Jandira Pereira”, localizada no Bairro: “Vera Cruz”
-Para que através do Departamento competente proceda a capinação
de mato alto em terreno baldio, localizado na           Rua Mariana da
Silva Garcia, ao lado do número 166 – Bairro: “Alto da Colina
-Para que através do setor competente, providencie urgentemente
reparos no final da Rua Major Vitoriano e início da Av. Professor Celso
Ferreira da Silva, visto que lá existem buracos, causando transtornos
aos usuários da referida via.
-Para que através do Departamento competente, providencie em cará-
ter de URGÊNCIA a operação “tapa buracos” em toda extensão da Rua
Wenceslau Carlos Belinato, no Bairro: “Jardim Presidencial”, visto que
lá existem buracos, causando transtornos aos usuários da referida via.

Rosângela Paulucci Pereira Paixão
-Para que através da Secretaria competente,  providencie para que
estude a possibilidade de que os vales para retirada da cesta básica
pelo funcionário público municipal ocorra dentro do local de sua pres-
tação de serviços.
-Para que através da Secretaria competente, estude a possibilidade
de que cada repartição ou setor possua, dentro do quadro, um chefia
imediata, para que o funcionário possa à ela se reportar, otimizando-
se a realização do serviço público.
-Para que através do setor competente, providencie os reparos ne-
cessários nas encostas do Ribeirão do Lajeado, entre as ruas Minas
Gerais e Bahia, posto que na iminência de desbarrancar, prejudican-
do o leito do citado ribeirão .
Para que constate através de setor competente, se existe ou não
responsabilidade da empresa que construí o terminal rodoviário urba-
no, no desmoronamento de muro de arrimo construído no local. Se
positivo, que se determine para a mesma que  providencie o conserto
no arrimo , posto que grande lamaçal se espalhou por todo o recinto
do terminal e também da via pública Av. Misael E. Leal.
-Para que através do setor competente, providencie os reparos necessários nas
encostas do Ribeirão do Lajeado, entre as ruas Minas Gerais e Bahia, posto
que na iminência de desbarrancar, prejudicando o leito do citado ribeirão .
Para que constate através de setor competente, se existe ou não
responsabilidade da empresa que construí o terminal rodoviário urba-
no, no desmoronamento de muro de arrimo construído no local. Se
positivo, que se determine para a mesma que  providencie o conserto
no arrimo , posto que grande lamaçal se espalhou por todo o recinto
do terminal e também da via pública Av. Misael E. Leal.
-Para que através do setor competente. Para que estude a possibili-
dade de  implantação de meio eletrônico para acompanhamento dos
protocolos realizados pelo cidadão contribuinte .

Denilson Rocha Ziroldo
-Para que se instale um ESF ( Estratégia da Saúde da Família) no
Bairro Vila Esperança, devido a grande carência e para a melhoria da
assistência médica naquele local.
-Seja feita uma análise em todos os bairros da cidade para ver a real
necessidade de se instalar  ESFs  nos bairros que ainda não possu-
em, e nos bairros que já possuem, fazerem as reformas necessárias,
como no Bairro Duílio Gambini, que vai atender o novo Conjunto
Habitacional ( São Rogério), Bairro Ipiranga (desde setembro sem
médico, sem água na descarga e sem água para beber, Bairro Vera
Cruz e outros, desafogando assim o Pronto Socorro Municipal.
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INFRAESTRUTURA

Rodivaldo Ripoli
-Para que, através do setor competente, estude a possibilidade de
instalação de redutores de velocidade (lombadas) na Rua Pará mais
precisamente nas proximidades da saída do colégio Dimensão.
-Do deliberado que seja dada ciência desta propositura ao Senhor
Jocimar Arca, situado à rua Rio de Janeiro, 1779 - Centro.

REQUERIMENTOS APRESENTADOS SESSÃO
ORDINÁRIA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2013

Maioria dos Vereadores – Voto de profundo pesar pelo falecimento
LUIZA BARREIROS COUTO ROMÃO
EUNICE DA SILVA HOFFMAN
PAULO PONCE
MARIA DA SILVA LEME
LUIS LEITE
ANTONIO BREJAK
ALVARO LOURO
SANTINA FILONZI SILVA
LUIZ ANTONIO INNOCENTE

Bruna Maria Costa Silvestre – Presidente
-Para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que através
do Departamento de Licitações todos  processos de Dispensa de
Licitação que foram realizados nos exercícios de 2009, 2010, 2011 e
2012; que essas informações contenham os números dos proces-
sos, números das licitações; valores, objetos licitados, contratados,
e que sejam acompanhadas com as respectivas cópias dos contra-
tos; termo de ratificação e adjudicação.
-Para que através da  Secretaria da Habitação, Sr. Paulo Ciccone,
qual a real situação  das casas que estão para serem construídas
pelo CDHU( Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano),
aqui na cidade de Avaré.
1) Em que localidade elas serão construídas?
2) Qual será o prazo de entrega?
3) Quais os procedimentos para inscrições de interessados?
-Para que através do Setor Competente informe a respeito do prédio da
antiga Estação Ferroviária, antes estrada Sorocabana, Fepasa, Ferroban
e hoje ALL localizada no Povoado Barra Grande, se a Prefeitura de Avaré,
tem algum convenio ou contrato de cessão, para uso desse imóvel.
-Para que através do setor competente, estude a possibilidade de
atendimento diuturno da Guarda Municipal, na Portaria do Pronto
Socorro do Município.
-Para que através da Secretaria da Habitação, Sr. Paulo Ciccone,
informe quais as garantias que o CDHU dá aos suplentes dos conjun-
tos habitacionais, em relação á vendas e trocas de casas feitas por
mutuários contemplados.

Marcelo José Ortega – Vice Presidente
-Para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Secretário de Esportes e Lazer,
que comunique oficialmente, como forma de resposta à esse Requeri-
mento, sobre inscrição no programa do Governo Federal para constru-
ção de um Centro de Iniciação ao Esporte (CIEs), conforme portaria do
Ministério do Esporte sob nº 14 de 1º de Fevereiro de 2013 (em anexo).
-Que seja oficiado à Secretária da Educação, Sra. Lúcia Helena Lélis
Dias, para que comunique oficialmente, sobre a possibilidade de ins-
talação de equipamentos de energia solar nas unidades da rede mu-
nicipal de ensino, que utilizam água quente para banho.
-Para que seja oficiada a Secretária de Educação, Sra. Lúcia Helena
Lélis Dias, para que informe, sobre a situação das Escolas e Cei´s da
rede municipal de ensino, a respeito do AVCB emitido pelo Corpo de
Bombeiros, respondendo as seguintes indagações:
-Para que comunique, a respeito da obrigatoriedade de concurso pú-
blico para contratação efetiva dos integrantes da Guarda Municipal de
Avaré, respondendo às seguintes indagações:
-Para que informe oficialmente, a respeito do sistema de geração e emissão
das notas fiscais eletrônicas, gerenciado pela empresa Fiorilli Sociedade Civil
Ltda, cujo nome do software é ISSWeb, respondendo à seguinte indagação:
-Para que seja oficiado à Exma. Sra. Secretária da Educação, para
que informe à essa Casa Legislativa, se existe a realização de  exa-
mes para identificar diabetes nos alunos da rede municipal de ensino
para adequação nutricional para os alunos com essa patologia.
-Para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Secretário da Saúde, para que
informe à essa Casa Legislativa, se existe a realização de  exames
para identificar diabetes nos alunos da rede municipal de ensino para
adequação nutricional para os alunos com essa patologia.
-Que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que informe
se existe algum projeto no município para atender pessoas com ne-
cessidades especiais que não tem vaga na APAE por conta de a
idade não se enquadrar na estrutura da entidade.
-Para que seja oficiado à Exma. Sra. Secretária da Educação, para
que informe  se existe algum projeto pedagógico/educativo em exe-
cução na rede municipal de ensino para atendimento da Lei Comple-
mentar Federal sob nº 9.795 de 1999, que dispõe sobre a Política
Nacional de Educação Ambiental.

Ernesto Ferreira de Albuquerque – 1° Secretário
-Oficiar  ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para informar  como esta
sendo feita a destinação final de lâmpadas fluorescentes e baterias
diversas já utilizadas. É sabido que várias empresas do ramo reco-
lhem as lâmpadas e baterias usadas e encaminham as mesmas à
Prefeitura, para que esta tome as devidas providências.
-Oficiar ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando informações e
esclarecimentos das razões e justificativas referente à prorrogação
do contrato com a Empresa Sem Fronteiras Tecnologia Educacional
Ltda., até 27 de Janeiro de 2014, no valor de R$1.236.000,00 (Um
milhão duzentos e trinta e seis mil reais), conforme publicação no
Semanário Oficial do Município nº602 na página 04.
-Oficiar Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para informar quais providênci-
as serão tomadas referente ao vale transporte dos funcionários públi-
cos municipais, não entregues nos meses de Setembro, Outubro,
Novembro e Dezembro de 2012 e Janeiro de 2013, sendo que o vale
transporte de Fevereiro de 2013, foi entregue na primeira semana deste
mês, variando de 36 a 80 vales por servidor, dependendo do trajeto
trabalho casa de cada um deles.
-Oficiar Sr. Comandante do 53º Batalhão Policial Militar,  Ten. Cel. ANTO-
NIO CARLOS LORIANO, para informar como é feita a fiscalização da
Orla da Represa de Jurumirim, principalmente nos arredores do Camping
Municipal e adjacências, mas também em áreas mais afastadas, de
veículos do tipo triciclos e quadriciclos motorizados, muitas vezes con-
duzidos por menores de idade não habilitados, com eventuais riscos
para pessoas que frequentam as praias da orla da nossa represa
-Oficiar o Secretário da Administração Penitenciária Sr. LOURIVAL
GOMES, para que verifique a possibilidade de implantação em unida-
des penitenciárias da nossa região de Avaré-SP, de projeto seme-
lhante ao executado no presídio “ANTONIO DUTRA LADEIRA”, loca-
lizado em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizon-
te – MG., ONDE, é praticado o ensino de piscicultura a detentos
daquela unidade, e distribuídos peixes (tilápias), às comunidades
carentes da região; onde os detentos que participam deste projeto,
são remunerados com 1/3 do salário mínimo e a cada 03 (três) dias
trabalhados, tem 01 (um) dia reduzido na sua pena. Em anexo maté-
ria alusiva, que detalha essa interessante iniciativa.
-Oficiar ao CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR, Sr. MAR-
COS BOOK RUTIGLIANO, Convite para que venham à CÂMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA, em data
a ser agendada, para detalhar para os senhores Vereadores(as), as
medidas aprovadas nos planos setoriais do PLANO DIRETOR DO
MUNICÍPIO DE AVARÉ-SP.

Francisco Barreto de Monte Neto – 2° Secretário
-Para que seja oficiado Exmo. Sr. Prefeito Municipal,  que através da
secretaria competente, seja verificado junto à concessionária de trans-
portes urbanos deste município, a possibilidade da  linha circular que faz
o Bairro Ipiranga, circule pelo Bairro Chácara Elisa em todos os horários.
-Para que seja oficiada a ECT (Empresa de Correios  e Telégrafos ),
agência Avaré, para que seja verificada  o motivo pelo qual as corres-
pondências do Bairro Chácara Elisa não estão sendo entregues, cau-
sando transtornos aos moradores daquele bairro.
-Para que seja oficiado Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que através da  se-
cretaria competente, seja verificado junto à concessionária de transportes
urbanos deste município, a possibilidade de criar uma linha  que vise ao
atendimento aos munícipes que residem no Bairro Terras de S. José.
-Para que seja oficiado Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que através da
secretaria competente, seja verificado junto à concessionária de trans-
portes urbanos deste município,  a possibilidade de  instalar um pon-
to de ônibus  próximo à Vila Dignidade, que facilite o acesso aos
moradores daquela vila.

Benedito Braz Ferreira
para que através do setor competente verifique a possibilidade de
interditar o trecho usado como acesso da avenida Marginal para a
Rua Manduri e Avenida Anápolis.

Carlos Alberto Estati
-Para que estude a possibilidade de criar uma escala de envio
de Secretários Municipais, à sede do Legislativo, em intervalos
mensais e de forma pré-estabelecida, com o fim de facilitar a
interação entre o Legislativo e o Executivo, dentro do princípio
da harmonia entre os poderes, de forma a ampliar o acesso as
informações das ações e políticas públicas que se encontram
em realização.
-Para que através da Secretaria do Meio Ambiente informe a esta
Casa de Leis se existem na atual Secretaria, funcionários capacita-
dos para exercerem a fiscalização ambiental visando a preservação
do nosso meio ambiente.
-Para que seja oficiado ao DNIT – Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes, através do Dr. Ricardo Madalena, para
que informe a esta Casa de Leis, quando se dara o inicio das obras
que irão interligar ás ruas Alagoas à Avenida Marginal Vereador Paulo
Ward em nossa cidade.

Denílson Rocha Ziroldo
-Através da Secretaria competente, para que nos informe:
1) O custo do Serviço de Atendimento Móvel Emergencial (SAMU)
para o Município de Avaré;
2) Qual o valor dispensado pelo Governo Federal e o valor da
contrapartida do nosso Município;
3) Quais os Municípios que participam da base do SAMU de Avaré e
como é feito o rateio de verbas entre os mesmos?
-Através da Secretaria de Educação, as seguintes informações com
relação a empresa prestadora de serviços de informática educacional
em nosso Município, a saber;
1) Atualmente existe algum contrato firmado com alguma determina-
da empresa especializada? Caso afirmativo, nos envie cópia integral
do contrato com data e valor do mesmo;
 2) Caso não haja o contrato firmado acima citado, nos informe se há
intenção de realizar em nosso Município esse tipo de serviço, bem
como se já estão sendo licitadas empresas de Avaré e região para
esses serviços?
-Nos informe de acordo com o processo do Diário Oficial 005/13:
1) Se dentro do quadro de funcionários do Município não temos profis-
sionais projetistas com experiência em AUTOCAD?
2) Qual a necessidade da contratação deste profissional e quais os
projetos (ou projeto) que este profissional irá fazer pelo valor de
$7.950,00 (Sete mil novecentos e cinquenta reais)?
3) E como se chegou a este valor para contratação deste profissional?
-Que nos informe os valores recolhidos de cada feirante da Av.
Paranapanema, se são cobrados todos os domingos ou se é anual,
o que é feito com o valor arrecadado e como é feito esse controle.
-Nos informe:
1) Porque o valor de tão alto custo, $152.628,00  ( Cento e cinquenta
e dois mil e seiscentos e vinte e oito reais), para se consertar uma
máquina moto niveladora?
2) Foram feitos outros orçamentos?
3) Vale a pena o conserto ou adquirir uma nova máquina?
-Através da Secretaria responsável, que nos informe sobre o conserto
do carro de placa DKI 8359 a saber:
1) O que foi feito no mesmo e porque o valor tão elevado deste conserto,
R$8.619,33 (Oito mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e três centavos)?
2) Foram feitos orçamentos em outros lugares?
3) Se não ficou bom o primeiro conserto porque foi pago e porque não
se cobrou da firma a garantia?
-Através da Secretaria responsável, nos informe de acordo com o
processo do Semanário Oficial de 09/02 Dispensa n. 024/13
para a contratação de Profissional de Serviço de Arquitetura no valor
de R$7.500,00
a saber:
1) Existe no nosso quadro de funcionários uma pessoa qualificada
para fazer este serviço?
2) E como se chegou a este valor?
-Através da Secretaria responsável, que nos informe de acordo com o
Semanário Oficial de 16/02 Pregão Presencial n.009/12- Processo n.
018/12, Contrato (025/12), objetivando a locação de 10 veículos para
transporte escolar com prorrogação até 30 de junho de 2013, a saber
sobre a locação dos mesmos no valor de aluguel de aproximadamen-
te  R$9.600,00 cada, não seria mais viável adquirir os veículos para o
Município através de compra?
-Através da Secretaria responsável, que nos informe de acordo com o
Semanário Oficial de 16/02 Pregão Presencial n. 084/12- Processo n.
339/12, Contrato (292/12), objetivando a locação de 06 ( seis) veícu-
los escolares tipo micro-onibus  pelo período de 03 (três) meses, a
saber sobre a locação dos mesmos  no valor de  aluguel  de aproxi-
madamente R$8.038,00 cada, não seria mais viável  adquirir os veícu-
los para o Município através de compra?
-Através da Secretaria responsável, que nos informe de acordo com o
Semanário Oficial de 09/02 Dispensa n. 027/13 a EMPRESA J.E.
RISSI ALIMENTOS ME, com valor global de R$56.070,00 (Cinquenta
e seis mil e setenta reais), objetivando a aquisição de carnes para a
Merenda Escolar, a saber:
1) Houve em Avaré alguma Empresa interessada em cobrir esta licitação?
2) Foi direcionado exclusivamente a esta Empresa?
-Através da Secretaria responsável, que nos informe sobre o Progra-
ma Prefeitura no Bairro:
1) O projeto vai continuar?
2) Fazer uma analise  dos resultados positivos e da equipe que de-
senvolveu o trabalho.

Júlio Cesar Theodoro
Viabilização de Recursos Federais, para Projetos em Avaré.
Viabilização de Recursos Estaduais, para projetos em Avaré.

Roberto Araújo
-Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE AGRA-
DECIMENTOS” ao Deputado Estadual Celso Giglio, ao Secretário de
Estado de Gestão Pública Davi Zaia e ao Governador do Estado Ge-
raldo Alckmin, pela acolhida ao pedido deste Parlamentar, no sentido
de ser implantado em nossa cidade uma Unidade do Poupatempo
itinerante, que irá atender Avaré e toda região num raio de até 70 Km,
beneficiando uma população estimada em 300 mil habitantes, os quais
terão à disposição serviços como obtenção de RG, CPF, renovação
de CNH, atestado de antecedentes criminais, Carteira de Trabalho,
Seguro Desemprego, entre outros.
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-Seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que informe que
providências serão adotadas com relação à canalização do córrego
do curtume, que se inicia na confluência da Av. Paranapanema com a
Rua Mario Gomes Timóteo, fazendo divisa com a loja denominada
Lajão Materiais para Construção.

Rodivaldo Ripoli
-Para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando-
lhe para que seja enviado todos os documentos e informações deta-
lhadas a seguir relacionadas, referente a Prestação de Contas do
Carnaval 2013, realizada no Largo São João e no Camping Municipal,
abrangendo:-
Prestação de Contas integral e detalhada contendo :-
a) demonstrativo detalhado de todas as despesas efetuadas com o evento;
b) demonstrativo detalhado de todas as receitas auferidas com o evento;
c)  cópia de todos os processos licitatórios adotadas para efetivação
de despesas do Carnaval 2013, ou seja, contratação de Banda Musi-
cal, barracas, bares, palco, som /iluminação, hotéis, seguranças,
patrocínios e afins;
d) que os demonstrativos venham acompanhados de todos os docu-
mentos exigidos no processo de despesa, conforme art. 58 e seguin-
tes da 4.320/64, a saber: empenho, “nota de empenho ( art. 61), có-
pia da ordem de pagamento, cópia da liquidação da despesa; e ou
prestação de serviços; cópia dos cheques emitidos;
e) demonstrativo detalhado em valores com a arrecadação e/ou nú-
meros de barracas alocadas no Camping Municipal desde o início de
Janeiro até o término do Carnaval deste ano.
-Para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando-
lhe a divulgação na página oficial da Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Avaré na internet a relação de medicamentos existentes
e daqueles em falta nos estoques existentes no âmbito da Secretaria
Municipal de Saúde. Esta providência solicitada é de suma importân-
cia, pois é comum os dependentes de medicamentos, ao chegarem
nos postos de saúde, não encontrarem os mesmos, conforme foram
prescritos. Esta medida visa facilitar a reposição dos medicamentos
junto aos postos de saúde.
-Para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, Senhor Paulo Dias Novaes Filho, solicitando-lhe a
elaboração de um Plano Municipal de Combate às erosões e projetos
específicos para cada uma das erosões de nossa cidade.
Entretanto, muitas são as áreas em nosso município afetadas por
processos erosivos, pois nesses meses atuais, com a proximidade
das chuvas, a situação dessas áreas será cada vez mais grave, colo-
cando em risco a vida dos que habitam aquelas regiões. Por isso,
torna-se urgente um posicionamento do Poder Público Municipal, atra-
vés de um plano que envolva a Secretaria Municipal do Meio Ambien-
te, a Secretaria Municipal de Obras e a Defesa Civil para combater e
controlar as dezenas de erosões existentes em nossa cidade.
-Para que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal, solicitando-lhe
para que através da Secretaria de Educação, nos informe o porque os
funcionários (inspetor de aluno, cozinheiro e faxineiro) da Escola Celina
Bruno localizada no Balneário Costa Azul não possuem ajuda de cus-
to de combustível como os professores e diretores da citada escola.
Vários funcionários relataram a este Vereador, uma explicação plau-
sível do porque eles não ganham o citado benefício para o trabalho
sendo que diariamente vão e voltam entre a cidade e o balneário.
Contrariando o desejo dos funcionários, pelo que solicito que a Se-
cretaria de Educação preste os esclarecimentos a fim de que sejam
passados aos funcionários.
-Para que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal, solicitando-lhe a
criação da Universidade do Trabalhador, visando ampliar os progra-
mas de qualificação de mão-de-obra e geração de emprego e renda. A
Secretaria do Bem-Estar Social de Avaré oferece uma série de cur-
sos e serviços à população desempregada. Os cursos são oferecidos
em diversos bairros e os serviços são viabilizados, muitas vezes, em
parceria com instituições não governamentais. A proposta aqui apre-
sentada foi inspirada em projeto desenvolvido no município de
Sorocaba, onde a Prefeitura firmou parceria com sindicatos, empre-
sas, órgãos governamentais e não governamentais. Com a criação
dessa rede de envolvidos, foi possível diversificar os cursos ofereci-
dos, atender um público maior e adequar os cursos à demanda de
profissionais nas empresas locais.
-Que seja oficiada a Mesa Diretora desta Colenda Casa de Leis, a fim de
obter da mesma estudos no sentido de realizar uma Comissão Especial
de Vereadores para análise completa do sucateamento da Frota Municipal
do nosso Município, que segundo o próprio prefeito atual, cerca de 35% da
frota está inativa e 72 veículos, a maioria ligado à Educação, deve ir a leilão
em breve pois os mesmos não possuem mais condições de conserto.

Rosângela Paulucci P . Pereira
-Para que esclareça qual o valor que a Prefeitura recebe à título de
aluguéis,  e qual o valor que paga sob essa mesma rubrica.
Igualmente para que esclareça quais são os imóveis que a prefeitura
cede em locação, e quais são os imóveis que o município concede
permissão de uso.

-Se vai ser retirada a estrutura do terminal urbano da Avenida Major
Rangel?
Se positivo, quando, se negativo, esclareça se pretende que o novo
prédio do terminal urbano da Avenida Misael Eufrásio Leal, seja utili-
zado de forma concomitante com o já existente.
Se positivo, esclareça qual o destino que se pretende dar a estrutura
existente na Avenida Major Rangel.
-Seja oficiado a Empresa OSASTUR OSASCO TURISMO LTDA, para
que esclareça quantos são os veículos adaptados com elevadores, e
, ou plataformas móveis da frota que serve nossa municipalidade, em
como qual o itinerário desses veículos.
-E à Empresa Osastur Osasco Turismo Ltda, para que juntamente
com a concessionária do serviço de transporte público estabeleça
uma parceria para que todos os pontos de ônibus da cidade sejam
por ambos mantidos, conservados e com inserção de placas indicativas
dos itinerários e horários de circulação dos coletivos.
-Para que passe a exigir nos contratos vindouros que conceder con-
cessão de uso, permissão de uso ou por qualquer forma exploração
dos espaços públicos, que a concessionária se torne responsável para
urbanização e conservação das áreas exploradas e do entorno (como
exemplo a área do terminal rodoviário, com seu gramado e canteiros).

INDICAÇÕES
Bruna Maria Costa Silvestre - Presidente

-Para que adote na Estância Turística de Avaré, a Lei de incentivo a
Projetos Esportivos, nos moldes da Lei em vigor na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná, conforme cópia em anexo.
-Para efetuar (ainda que aos poucos) a substituição dos atuais semáfo-
ros por semáforos de LED, como os já existentes nos cruzamentos das
ruas Rio de Janeiro e Santa Catarina, ou das ruas Acre e Minas Gerais.
-Para que através do setor competente, estude a possibilidade em
fornecer junto ao EPI e o uniforme que são entregues aos funcionári-
os que executam a coleta urbana de resíduos domiciliares, calçados
adequados para tais operações.

Marcelo José Ortega – Vice-Presidente
-Para que através do setor competente, possa fazer a coleta seletiva
com maior regularidade na Rua Dos Pardais, bairro Bentevi, moradores
deste bairro relatam que faz dias que a  coleta seletiva não é realizada.
-Faça um trabalho de orientação com placas sobre o perigo de enchen-
tes em ruas com este histórico, visto que motoristas são constantemen-
te surpreendidos com suas vidas em risco e possível perda de bens.

Ernesto Ferreira de Albuquerque – 1° Secretário
-Através do Setor competente, fazer a poda tecnicamente corretas de
árvores que estão obstruindo a calçada e parte da Rua Arlindo Peres
Ramos, no Bairro Porto Seguro; além da necessidade da operação
tapa buracos na mesma rua.
-Através do Setor competente, o Conselho Municipal de Trânsito, avaliar
a possibilidade de instalar redutor de velocidade na Rua Goiás, próxi-
mo a esquina com a Rua Piaui. Tal solicitação segundo moradores do
local, é necessária, pois a velocidade empreendida por motoristas no
local é alta e pode causar riscos às crianças que frequentam a Esco-
la “MATILDE VIEIRA”.
-Através do Setor competente, a instalação de tambores de lixo, nas
esquinas das principais Avenidas do Bairro Costa Azul II, pois todas
que haviam no local, desapareceram.
-Através do Setor competente, a possibilidade de instalação de placa
indicativa de rua na Rua ORLANDO CRISTÓFALO, no Conjunto
Habitacional Dr. Cecílio Jorge Neto, pois segundo o munícipe e morador
Oswaldo Titonelli Junior, não há nenhuma placa indicativa nesta rua.
-Através do Setor competente, providências no sentido de melhorias
na estrada da Ponte Alta, a qual segundo usuários diversos, existem
muitos buracos no asfalto e falta acostamento transitável, o que difi-
culta muito o acesso a propriedades da região e à escola “Evani Elaine
Battochio Casolato.
-Através do Setor competente, a possibilidade de constar na capa do
talão do IPTU, a recomendação da ANVISA da não utilização do mata-
mato nos terrenos  e  calçadas da cidade. Ainda nesse sentido, que
também fosse alertada a população que os proprietários são os res-
ponsáveis pela limpeza de seus lotes, caso contrário a Prefeitura fará
a limpeza constando inclusive o quanto custará ao munícipe.

Francisco Barreto de Monte Neto – 2° Secretário
-Através do setor competente,  verifique a possibilidade de disponibilizar
uma linha telefônica 0800, para o CVV (Centro de Valorização da Vida) .

Antonio Leite de Oliveira
-Para que, através do setor competente, providencie a construção de
um ponto de ônibus com material de concreto na Av. Getúlio Vargas,
no Bairro Vila Esperança, além de ser um material mais resistente,
tem maior durabilidade.
-Para que, através dos setores competentes, tome as providências
necessárias para realizar a operação tapa-buracos, capina e a limpe-
za em toda a extensão da Av. Getúlio Vargas, no Bairro Vila jardim.

-Para que através do Departamento competente, providencie em ca-
ráter de URGÊNCIA a operação “tapa buracos” e a retirada de entulho
em toda extensão da Rua Nicanor Garcia, no Bairro Plimec.
-Para que, através do setor competente, providencie a retirada do
banco de areia na Av. Getúlio Vargas na Vila Esperança, conforme
relato de moradores este banco de areia faz com que a água não
tenha escoamento.
-Para que, através do setor competente, estude a possibilidade de
construir uma creche no Bairro Vila Esperança, visando atender tam-
bém a população dos conjuntos Vila Serena, Vale do Sol e Vila Veneza,
que hoje são aproximadamente mais de 1.200 famílias.
-Para que, através da Secretaria competente, providencie a instala-
ção de bancos de concretos e iluminação na praça Felipe Parra
Melenchon, bairro Jardim Tropical.
-Para que através do setor competente, providencie em caráter de
urgência a retirada de entulhos, capinação, limpeza geral da Estrada
de terra que liga os Bairros Vila Jardim à Vila Martins III. Seja tam-
bém, providenciado a instalação de lâmpadas em toda extensão, uma
vez que, já existem postes.

Benedito Braz Ferreira
-Para que, através do setor competente, verifique a possibilidade de mudar
o sentido da Rua Professor Santos Rodrigues Alves, para mão única.

Carlos Alberto Estati
-Para que  através do setor competente,  em caráter emergencial,
mande adquirir com os recursos oriundos da arrecadação do IPTU
que ora se procede, 03 (três) ambulâncias para o atendimento de
nossos munícipes.

Denilson Rocha Ziroldo
-Seja finalizado a colocação de postes de energia com braços de luz
na Rua Sebastião Pinto da Fonseca com a Rua Hany Ward, no
Residencial Armando de Paula Assis.
-Providencie uma avaliação, se possível urgente, de todos os extinto-
res de incêndio do prédio do Velório Municipal.
-Para que, através do setor competente, providencie a colocação de
pisos antiderrapantes e corrimãos nas escadas dos banheiros do Largo
da Matriz.

Edson Flávio Theodoro da Silva
-Para que através do setor competente elabore estudos com relação
a um projeto de escoação de água das chuvas no Bairro Jardim
Paineiras, vindo desta forma atender a várias indicações já expedidas
por esta Casa de Leis a administrações anteriores, entretanto, nada
foi feito e até a presente data.
-Para que através do setor competente estude a possibilidade de im-
plantar na Praça João Valente, na Vila Martins II, uma quadra
poliesportiva e playground e/ou academia.
-Para que através do setor competente providencie com urgência
capinação e limpeza da Praça João Valente, no Bairro Vila Martins II.

Júlio César Theodoro
-Implantação de uma unidade da Junta Comercial do estado de São
Paulo, para facilitar os trabalhos burocráticos dos empresários
avareenses.

Roberto Araujo
-Para que através do Departamento competente, providencie em regi-
me de URGÊNCIA a capinação e limpeza do terreno baldio localizado
na Rua Ioiô de Freitas, ao lado da Creche “Professora Olga Girardi de
Brito”, no Bairro: “Jardim Presidencial”.
-Para que através do Departamento competente, estude a possibili-
dade de edificar um Ginásio Municipal de Esportes no Bairro: “Jardim
Presidencial”, ou pelo menos construir um campo de futebol de gra-
ma sintética ou uma quadra poliesportiva coberta no Centro Comuni-
tário do Bairro: “Jardim Presidencial”.
-Para que através do Departamento competente, providencie a opera-
ção “tapa buracos” em toda extensão do Bairro: “Jardim Presidencial”.
 -Para que através do Departamento competente, providencie a
capinação e limpeza do terreno baldio localizado na Rua José Vicentini,
ao lado de número 650 – Bairro: “Alto.
-Para que através do Departamento competente providencie a
capinação de mato alto em terreno baldio localizado na Rua Josino
Carlos Nogueira, ao lado do nº 170 – Bairro: “Alto”.
-Para que através do Departamento competente providencie a
capinação de mato alto em terreno baldio localizado na Rua Mariana
da Silva Garcia, ao lado do nº 166.
-Para que através do Departamento competente providencie o conserto
da Rua Ciro de Julio confluência com a Rua Mariana da Silva Garcia.
-Para que através do Departamento competente providencie a
capinação de mato alto e retiradas de galhadas e entulhos, em área
localizada na confluência da Av. Paranapanema com a Rua Mario
Gomes Timóteo, fazendo divisa com a loja denominada Lajão – Mate-
riais para Construção.
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PATRIMÔNIO

Paralisadas desde
2010, as obras de revita-
lização da área verde do
Centro Avareense de In-
tegração Cultural Djanira,
conhecido como CAIC,
na Praça Monsenhor Cel-
so Ferreira, vão ser reto-
madas nas próximas se-
manas, conforme prevê
convênio de parceria en-
tre a Prefeitura e o Go-
verno Federal, através do
Ministério do Turismo.

De acordo com infor-
mações do Departamento
de Convênios da munici-
palidade, as obras estavam
interrompidas devido a
entraves verificados nos
repasses devidos pela
União, através da Caixa
Econômica Federal.

A expectativa é de que
os serviços sejam reinici-
ados na primeira quinze-
na de março, uma vez que
os valores já foram depo-
sitados nas contas do mu-
nicípio. Neste estágio, a

Revitalização do CAIC Djanira será retomada
Obras serão executadas em convênio com o Ministério do Turismo

empreiteira contratada por
licitação - Atlântica Cons-
truções, Comércio e Ser-
viços Ltda – deverá ter-
minar as obras iniciadas
(sanitários no centro da
área), adequando as ins-
talações com rampas de
acessibilidade, além de
melhorar as condições da
pista de caminhada já im-
plantadas, mas que vem
sendo alvo de reclama-
ções dos usuários.

As obras foram orça-
das em R$148.242,75.
Na primeira etapa, já
concluída, o governo fe-
deral l iberou
R$13.325,49. Para a
próxima etapa é espera-
do o repasse de
R$42.633,22 por parte
da União.

MOSAICOS DE
DJANIRA – Para a ter-
ceira fase das obras, ain-
da sem data para seu iní-
cio, o projeto prevê a
confecção e afixação de

mosaicos de azulejaria
com a reprodução de
obras da pintora avareen-
se Djanira (1914-1979),

O Fundo Social de
Solidariedade da Estância
Turística de Avaré vai
comemorar, em 8 de
março próximo, o Dia
Internacional da Mulher.
Este ano o evento está
sendo organizado pela
empresa Traineertek, que
mantém filial na cidade.

A novidade é que no
Dia da Mulher será dispo-
nibilizado ao público femi-
nino serviços de beleza e
acesso a atividades cultu-
rais no Largo São João.

Denominado “Uma
Linda Mulher Traineer-
tek” a proposta dessa em-

considerada uma das
mais importantes artistas
plásticas do século XX
no Brasil.

O projeto prevê uma
releitura dos trabalhos
consagrados da artista
avareense em obras a se-

rem afixadas nas paredes
dos prédios que abrigam
a Biblioteca Municipal e
o Memorial Djanira.

HOMENAGEM

Fundo Social se junta às comemorações do Dia da Mulher
Iniciativa privada e municipalidade se unem para festejar a data

presa da iniciativa privada
é presentear as moradoras
da cidade com ação con-
junta envolvendo o Fundo
Social de Solidariedade e a
Secretaria de Cultura. Essa
junção possibilitará a pro-
moção de atividades esté-
ticas, como cortes de ca-
belo e escovas gratuitos,
serviços de maquiagem e
manicure, bem como o
sorteio de bolsas de estu-
dos e cestas com produtos
de beleza às participantes.

Por sua vez, o Fundo So-
cial cederá a infraestrutura,
disponibilizando seis tendas
para desenvolvimento das ati-

vidades. Ainda durante o cer-
tame serão distribuídas rosas
às mulheres que comparece-
rem ao Largo São João.

Já a Secretaria da Cultu-
ra vai comemorar a data pro-
movendo a apresentação de
grupos teatrais e espetácu-
los musicais com temas enal-
tecendo a figura da mulher.

Embora seja direciona-
do ao público feminino, o
evento – programado para
a sexta-feira, dia 8, das 09
às 16 horas, também é
franqueado à participação
de homens e crianças.

DOAÇÕES – No início
deste mês, o Fundo Social

de Solidariedade entregou
oito computadores recupe-
rados à Fundação Padre
Emílio Immoos. Nas pró-
ximas semanas, outras en-
tidades assistenciais tam-
bém serão contempladas
com semelhantes doações.

Esses equipamentos
foram cedidos à Prefeitu-
ra pela Justiça Federal.
Numa próxima etapa, as
peças serão recuperadas
e destinadas à Comunida-
de Terapêutica Nova Jor-
nada e ao Lar das Meni-
nas, a fim de auxiliá-las
no processo de inclusão
digital de seus internos.
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SAÚDE

Uma parceria entre a
Prefeitura de Avaré e o
Serviço Social da Indús-
tria (Sesi) possibilitará a
realização do projeto Cir-
cuito Saúde, ação social
voltada à melhor qualida-
de de vida da população.

Para tanto, o projeto
desenvolve procedimen-
tos médicos como aferi-
ção de pressão arterial,
testes de glicemia e coles-
terol, verificação de índi-
ce de massa corpórea e
avaliação de saúde bucal,
oftalmológica e fonoaudi-
ológica.

Por meio dessa inicia-
tiva, a população também
terá acesso a orientações

Parceria com o Sesi trará Circuito Saúde para Avaré
Projeto visa mais qualidade de vida através de ações voltadas à saúde.

nutricionais e atividades
recreativas.

Firmada durante reu-
nião realizada com repre-
sentantes do governo mu-
nicipal e de  representan-
tes do Sesi de Botucatu,
representado por seu ge-
rente regional, Otávio Au-
gusto Ferraz Ferreira, e
por sua gerente Adminis-
trativa Financeira, Prisci-
la Lopes Santos.

Caberá à Prefeitura
ceder um espaço para re-
alização do projeto, que
já estima que a iniciativa
deve atrair entre 20 e 30
mil pessoas. O local mais
adequado para a realiza-
ção do Circuto Saúde é o

Parque Fernando Cruz
Pimentel. Caberá ainda
ao município a disponi-
bilização de pessoal
para atuar durante as
atividades do projeto.

A Prefeitura tam-
bém irá buscar empre-
sas interessadas em co-
laborar com a iniciativa.
Contatos vão ser feitos
nas próximas semanas
com os clubes de servi-
ço e entidades interes-
sadas.

Outra possibilidade
a ser verificada junto à
Unimed de Avaré é a
promoção de sua Feira
da Saúde juntamente
com o Circuito Saúde.

Aconteceu, na noite da
última quinta-feira, 21, no
anfiteatro da Fundação
Regional Educacional de
Avaré (FREA), palestra
com José Francisco de Al-
meida Pacheco, educador
conhecido internacional-
mente devido à fundação
da Escola da Ponte em
Portugal. Sua explanação
teve a presença de profes-
sores e alunos da FREA e
de outras instituições de
ensino da cidade.

Especialista em Músi-
ca e em Leitura e Escrita,
Almeida Pacheco é mes-
tre em Ciências da Edu-
cação pela Faculdade de
Psicologia e de Ciências
da Educação da Univer-

EDUCAÇÃO

FREA recebe educador  Almeida Pacheco
Fundador da Escola da Ponte, em Portugal, fez palestra alunos e pedagogos

sidade do Porto.
Em 1976, ele criou e

desde então coordena a
Escola da Ponte, situada
no Distrito do Porto, em
Portugal. Essa instituição
é tida como um marco pe-
dagógico de diferenciação
do modelo de escola dito
“tradicional”, uma vez que
nenhum aluno é aluno de
um professor só e nem
um professor é professor
só de alguns alunos. Além
do mais, segundo essa vi-
são pedagógica, todos os
alunos devem receber va-
lores como a solidarieda-
de, autonomia e respon-
sabilidade.

Almeida Pacheco vive
no Brasil desde 2001 e

vem acompanhando
projetos inovadores em
escolas de todo país.
Durante esse tempo ele
se dedica a ministrar pa-
lestras pelo mundo para
expor os desafios de se
desenvolver pedagogias
variadas nos ambientes
escolares e os desafios

dos educadores nos tempos
atuais.

No final de sua pales-
tra na FREA, o mestre
destacou o projeto educa-
tivo inovador, baseado na
autonomia dos estudantes,
além de responder a per-
guntas formuladas pelos
participantes.

Na última semana, a
Secretaria Municipal de
Turismo alterou a locali-
zação do seu Posto de
Informação Turística
(PIT). A ideia é facilitar
o acesso aos visitantes.

O PIT passou a fun-
cionar na esquina das
Ruas Domiciano Santa-
na com Rio Grande do
Sul, onde o público tem
melhor visualização.

O posto voltou a abrir
aos sábados, das 10 às

Turismo muda Posto de
Informação Turística

18 horas. Nas noites de
sexta-feira, o local fica
aberto acompanhando a
programação da Feira da
Lua. De segunda a quin-
ta-feira, o expediente é
das 08 às 18 horas.

Para as próximas se-
manas, o PIT vai ganhar
sinalização visual com a
colocação de placas in-
dicativas e adesivagem
de suas portas para me-
lhor atendimento de tu-
ristas e de interessados.



-Para que através do Departamento competente providencie a
capinação de mato alto e retiradas de galhadas e entulhos, em área
localizada na confluência da Av. Carmen Dias Faria com a Rua Manoel
dos Santos Callado e Rua José Fusco, fazendo divisa com a escola
Prof. Celso Ferreira da Silva.

Rodivaldo Ripoli
-Para que através da Secretaria de Transportes e Sistemas Viários
estude a possibilidade de instalar  01 (um) redutor de velocidade (lom-
bada) defronte ao Supermercado Paulistão localizado na Avenida Paulo
Araújo Novaes na área central da cidade.

Rosângela Paulucci P . Pereira
-Para que através da Secretaria competente, para que solicite a em-
presa “França Construtora e Comércio Ltda”, responsável pela obra
da “Creche dos Idosos”, que está sendo edificada no Bairro Alto da
Colina, Rua Fernando de Moraes, para que remova todo o entulho
produzido pela obra, dando-lhe a correta destinação e não como ocorre.
-Para que através da Secretaria competente,  providencie colocação
de placas indicativas de nomes em várias ruas de nossa cidade ,
tanto na entrada da cidade (ex: Av. Misael E. Leal não contem placa
indicativa do nome da via) quanto nos bairros.
-Para que através da Secretaria competente,  para que seja colocado
um vigia da guarda municipal, permanente no velório municipal, espe-
cialmente no período noturno e finais de semana.
-Para que através da Secretaria competente, para que nomeie uma
comissão de avaliação dos bens e espaços públicos.
-Para que através da Secretaria competente,  providencie para que
remova os entulhos deixados pela construtora responsável pela cons-
trução dos condomínios Vila Jardim, os quais prejudicam o tráfego na
Rua Vicente Guazzelli.
-Para que passe a exigir nos contratos vindouros que conceder con-
cessão de uso, permissão de uso ou por qualquer forma exploração
dos espaços públicos, que a concessionária se torne responsável para
urbanização e conservação das áreas exploradas e do entorno (como
exemplo a área do terminal rodoviário, com seu gramado e canteiros).
-Para que revogue  decreto vigente no município que permite ás em-
presas a apresentação de mero protocolo do AVCB para funciona-
mento provisório.
-Para que através da Secretaria competente, providencie, para que
todos os funcionários públicos e os professores, sejam capacitados
a manusear extintores de incêndio.

INEDITORIAIS

ATA DE REUNIAO DA JARI – JUNTA
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACOES

Aos 17 (dezessete) dias do mês de janeiro do ano de 2013, às 09:00
hrs.,reuniram-se nas dependências da Prefeitura Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré os membros desta Junta Administrativa, com o
intuito de apreciar e julgar os recursos a seguir descritos:
Processo n. 0020/2013, Recorrente: Rosangela de Castro Correa de
Oliveira, AIT n. C0000014045, julgado indeferido. Processo n. 0014/
2013, Recorrente: Ronise Mussel Gaspar, AIT n. C0000009266, julga-
do indeferido. Processo n. 0016/2013, Recorrente: Rogerio Battistetti
M. Rodrigues, AIT n. C0000010173, julgado deferido.
Processo n. 0018/2013, Recorrente: Adriano Aparecido Fernandes
Ciriaco, AIT n. C0000013852, julgado indeferido.Processo n. 0017/
2013, Recorrente: Leticia Cristina Paschoal Simao, AIT n.
C0000009270, julgado indeferido. Processo n. 0015/2013, Recorren-
te: Luiz Gustavo Zanela, AIT n. C0000008316, julgado indeferido. Pro-
cesso n. 0019/2013, Recorrente: Benedito de Paulo, AIT n.
C0000009131, julgado indeferido.
Presentes na reunião a Presidente da JARI, Sandra Regina Arca, os
Membros Rodrigo Zaia e Claudia Contrucci Gambini e a Secretaria
Aline Lopes Lima.

ATA DE REUNIAO DA JARI – JUNTA
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACOES

Aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro do ano de 2013, às 09:30
hrs.,reuniram-se nas dependências da Prefeitura Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré os membros desta Junta Administrativa, com o
intuito de apreciar e julgar os recursos a seguir descritos:
Processo n. 0031/2013, Recorrente: Paulo Roberto Januario, AIT n.
C0000001186, julgado deferido. Processo n. 0032/2013, Recorrente:
Nilson Ferreira, AIT n. C0000009544, julgado indeferido.
Presentes na reunião a Presidente da JARI, Sandra Regina Arca, os
Membros Rodrigo Zaia e Claudia Contrucci Gambini e a Secretária
Aline Lopes Lima.

ATA DE REUNIAO DA JARI – JUNTA
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACOES

Aos 20 (vinte) dias do mês de fevereiro do ano de 2013, às 09:15
hrs.,reuniram-se nas dependências da Prefeitura Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré os membros desta Junta Administrativa, com o
intuito de apreciar e julgar os recursos a seguir descritos:
Processo n. 0039/2013, Recorrente: Maria Aparecida Ramos Andrade,
AIT n. C0000012409, julgado indeferido. Processo n. 0040/2013, Re-
corrente: Matias Pires, AIT n. C0000009284, julgado indeferido. Pro-
cesso n. 0041/2013, Recorrente: Matias Pires, AIT n. C0000012674,
julgado deferido.
Presentes na reunião a Presidente da JARI, Sandra Regina Arca, os
Membros Rodrigo Zaia e Claudia Contrucci Gambini e a Secretária
Aline Lopes Lima.

19/02/2013-Processo nº 053.01.2011.011885-9/000000-000 Ordem
nº2887/2011 O Doutor FABRICIO ORPHEU ARAÚJO, MM. Juiz de
Direito da 1ª. Vara Cível da Comarca de Avaré, do Estado de São
Paulo, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, em
especial a requerida MILENE CORREA DE OLIVEIRA, brasileira, RG
nº 43.193.489-7, CPF nº 298.885.058-58, que, por este Juízo, pro-
cessam-se os autos da Ação de Procedimento Ordinário (COBRAN-
ÇA) requerida por FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE
AVARÉ- FREA, alegando em síntese que : A requerida celebrou com
a Fundação requerente contrato de prestação de serviços educacio-
nais, onde esteve matriculada e frequentou o curso superior de Edu-
cação Física- Licenciatura, nos anos de 2006 e 2007. A requerida se
responsabilizou em efetuar os pagamentos das mensalidades, bem
como outras despesas inerentes ao respectivo contrato, mas não
pagou as parcelas. A requerida frequentou o curso, usufruindo de to-
dos os serviços disponibilizados pela requerente, que cumpriu pontu-
almente sua obrigação contratual e legal, incumbindo ao requerido
igualmente fazê-lo, pagando o débito oriundo da planilha. O valor atu-
alizado das mensalidades em atraso totaliza R$2.554,07 corrigido
monetariamente na forma do que dispõe o contrato de prestação de
serviços educacionais, com aplicação da multa contratual de 2% (uma
vez), mais atualização monetária referente ao INPEC/IBGE e acrésci-
mo de juros 1% ao mês o que esclarece e justifica plenamente os
valores cobrados. NADA MAIS. E, como consta dos autos que a
requerida MILENE CORREA DE OLIVEIRA encontra-se em lugar in-
certo e não sabido, é o presente Edital expedido na forma e sob as
penas da Lei, com o prazo de vinte (20) dias, ficando a mesma
cientificada de que poderá oferecer contestação no prazo de quinze
(15) dias. Avaré, 15.02.2.013

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 19/2013
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado
pela Sra. Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin, convoca o classifi-
cado do Cadastro de Reserva, do Concurso Público 01/2012, homolo-
gado pelo Edital de 17/10/2012, para o emprego de PROFESSOR (A)
DE ENSINO BÁSICO - MATEMÁTICA, conforme a classificação abaixo
descrita; para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a
partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recur-
sos Humanos, situado a Praça Pref. Romeu Bretas nº 163, das
08h30min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min. O não compa-
recimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class.  Nome
01 – Sofia Calderaro Jicus
 Estância Turística de Avaré, 21 de fevereiro de 2013.

Presidente
Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin

FUNDAÇÃO REGIONAL  EDUCACIONAL  DE AVARÉ

Secretaria 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 Mensal que será reali-
zada no dia 28/02/13  às 09:00 horas  na sala dos Conselhos Muni-
cipais junto à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social, situada na Rua Rio Grande do Sul, 1750 (fundos).
Pautas:
· Acolhida e Agradecimentos;
· Leitura de Ata;
· Dialogar com os conselheiros sobre atividades e eventos para
pessoa idosa;
· Momento da palavra a Secretaria convidada – Planejamento
e Transportes, na pessoa do Secretário Municip al ou seu repre-
sentante;
· Outros assuntos: visitas e atividades realizadas
· Encerramento

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

secmunicipais@hotmail.com

CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR
DE ENFERMAGEM

A Santa Casa de Misericórdia de Avaré informa,
por meio de seu Departamento de Recursos
Humanos, que está com vagas abertas para o
cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM.
Os interessados podem entrar em contato pelo
e-mail rhavare@uol.com.br ou na própria Santa
Casa, de segunda a sexta, das 8:00 as 16:00
horas, no setor de RH da instituição.
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LEIS

Lei nº 1.644, de 19 de fevereiro de 2013.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder dentro da

disponibilidade financeira, subvenção e repassar recursos municipal
e federal mediante convênio a Santa Casa de Misericórdia de Avaré,

e adota 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  – Fica o Poder Executivo autorizado a conceder dentro da
disponibilidade financeira, subvenção e repassar recursos municipal
e federal mediante convênio a Santa Casa de Misericórdia de Avaré,
entidade devidamente constituída, com sede nesta cidade, à rua
Paraíba, nº 1.003, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.584.019/0001-06,
destinados a prestação de serviços hospitalares, ambulatoriais e téc-
nicos profissionais de assistência à saúde, conforme tabela abaixo:

Parágrafo primeiro  – o componente pós-fixado corresponde aos
procedimentos de alta Complexidade e os procedimentos – FAEC,
será repassado á CONVENIADA, a posteriori, (pós-produção, aprova-
ção processamento e apenas concomitantemente à respectiva trans-
ferência financeira), de acordo com a produção mensal aprovada pela
CONVENENTE, até o limite de transferência do FNS, respeitado si-
milarmente, o limite estadual para as modalidades de alta complexi-
dade e procedimentos estratégicos e conforme programação dispos-
ta no Plano Operativo (Trabalho) Anual, estimando-se um valor médio
mensal de R$ 199.721,85 (cento e noventa e nove mil, setecentos e
vinte e um reais e oitenta e cinco centavos), totalizando valor anual
R$  2.396.662,20 (dois milhões, trezentos e noventa e seis  mil, seis-
centos e sessenta e dois reais e vinte centavos) que se divide em:

Parágrafo segundo  – A parcela pré-fixada importa em R$
14.283.063,48  (quatorze milhões, duzentos e oitenta e três mil, ses-
senta e três reais e quarenta e oito centavos ), a ser transferida a
CONVENIADA em parcelas fixas duodecimais de R$ 1.190.255,29  (
um milhão, cento e noventa mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e
vinte e nove centavos ), contempla recursos sob responsabilidade do
MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDO NACIONAL DA SAUDE e recursos
complementares do FUNDO MUNICIPAL da CONVENENTE, confor-
me discriminados abaixo:
I – Ao município compete o pagamento até o limite mensal de R$ 378.000,00
(trezentos e setenta e oito mil reais ), conforme tabela abaixo:

 II - Fica ainda o Poder Executivo autorizado a repassar recursos
federal até o limite mensal de R$ 812.255,29 (oitocentos e doze mil,
duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos), conforme
tabela abaixo:

Artigo 2º – Fica a entidade referida no presente artigo, obrigada a
prestar contas mensalmente à Prefeitura da Estância Turística de
Avaré nos termos das instruções emanadas pelo Egrégio Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo.
Artigo 3º - Fica fazendo parte integrante desta Lei, a minuta do Convênio a
ser firmado entre a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a Santa Casa
de Misericórdia de Avaré,  que terão vigência até 31 de dezembro de 2013.
Parágrafo Primeiro – Em se tratando de repasse Federal fica o
Poder Executivo autorizado a renovar anualmente o convênio ou alterá-
lo de acordo com as modificações da tabela SUS do Ministério da
Saúde, mediante celebração de novos ajustes com apresentação de
novo plano operativo se de interesse de ambas as partes, com a
publicação de extratos na imprensa oficial do município de Avaré,
como condição de eficácia do ato.
Parágrafo Segundo – Celebrado o convênio e alterações respectivas o
Poder Executivo dará ciência à Câmara Municipal no prazo de 30 dias.
Artigo 4º  – As despesas decorrentes com a edição desta Lei, corre-
rão por conta de dotações próprias constantes do orçamento da Se-
cretaria Municipal da Saúde, a saber:

MINUTA TERMO DE CONVÊNIO
TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DA
ESTANCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, COM A INTERVENIÊNCIA DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE AVARÉ, VISANDO A PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS HOSPITALARES, AMBULATORIAIS E TÉCNICOS
PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE.

O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ/MF sob nº 46.634.168/0001-50, com
sede à Praça Juca Novaes, 1169, centro, representado neste ato pelo
EXMº. Sr. Prefeito, PAULO DIAS NOVAES FILHO, brasileiro, casado,
médico, inscrito no CPF/MF nº 062.692.458/85  portador do RG. Nº
7.695.523 presente o Sr. SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE,MIGUEL
CHIBANI BAKR , RG. 69.358.84, portador do CPF nº 749.914.188-87,
doravante denominada simplesmente de CONVENENTE, e de outro lado
a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ, inscrita no CNPJ/MF
nº 44.584.019/0001-06, inscrita no CREMESP sob nº 04.419, entidade
filantrópica, de personalidade jurídica de Direito Privado e com estatuto
arquivado no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas de Avaré, em
28.07.20, sob nº 09, com sede à rua Paraíba nº 1003, nesta cidade,
doravante denominada de CONVENIADA, neste ato representada pelo
seu provedor, Senhor ARNALDO GALLO , RG.14.198.998 , portador do
CPF nº 043.654.388/59 , residente e domiciliado nesta cidade, em pleno
e regular exercício de suas funções, presentes também o Dr. CLÁUDIO
MOLINARI NARDINELLI , brasileiro, casado, médico – CRM-41.328,
portador do RG.52.741/93  e inscrito no CPF nº 033.498.468/82 e Dr.
NILTON JOSÉ GONÇALVES, brasileiro, casado, médico – CRM-31.665,
portador do RG. 5.486.984-5 SSP/SP e inscrito no CPF nº 239.329.109-
15, DIRETORES TÉCNICO e CLÍNICO da CONVENIADA, RESOLVEM
celebrar o presente CONVÊNIO, mediante o estabelecimento das se-
guintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: NORMAS APLICÁVEIS
Rege o presente instrumento o que dispõe a Constituição Federal,
em especial os seus artigos 195 a 200; a Constituição do Estado de
São Paulo, em especial seus artigos 218  e seguintes, Lei Orgânica
Municipal, em especial os seus artigos 165 a 167; as Leis Federais
8080/90, 8142/90 a 8666/93 com suas alterações; Portaria GM/MS
nº 1.721/2005 e SAS 635/2005, Portaria Ministerial GM/MS nº 3.123
de 7 de dezembro de 2006, que homologa o processo de adesão ao
Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filan-
trópicos no Sistema Único de Saúde – SUS, Portaria GM/MS 504 de
07/03/2007 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis
à espécie, cujas disposições se dão por integrantes deste instrumen-
to, como se aqui transcritas estivessem.

CLÁUSULA  SEGUNDA – DO OBJETO
O presente convênio tem por objeto conceder dentro da disponibilida-
de financeira, subvenção e repassar recursos municipal e federal a
Santa Casa de Misericórdia de Avaré, destinados a prestação de ser-
viços hospitalares, ambulatoriais e técnicos profissionais de assis-
tência à saúde, bem como integrar a CONVENIADA no Sistema Úni-
co de Saúde – SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada  e
hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da
atenção integral à saúde dos indivíduos que deles necessite, e con-
forme Plano Operativo (trabalho) previamente definido entre as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS
Na execução do presente Convênio, os partícipes deverão observar
as seguintes condições gerais:
I - O Acesso ao SUS se faz-se preferencialmente pelas unidades bási-
cas de saúde, ressalvadas as situações de urgência e emergência;
II - Encaminhamento e atendimento do usuário, de acordo com as
regras estabelecidas para a referência e contra referência, ressalva-
das as situações de urgência e emergência;
III - Gratuidade das ações e dos serviços de saúde executados no
âmbito deste Convênio;
IV - A Prescrição de medicamentos deve observar a Política Nacional
de Medicamentos,Observando sempre a padronização de medica-
mento da CONVENIADA.
V - Atendimento humanizado, de acordo com a Política Nacional de
Humanização do SUS;
VI - Observância integral dos protocolos técnicos de atendimento e
regulamentos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e respectivos
gestores do SUS; e
VII - Estabelecimento de metas e indicadores de qualidade para to-
das as atividades  de saúde decorrentes desse Convênio;

CLÁUSULA   QUARTA – DOS ENCARGOS COMUNS
São encargos comuns dos partícipes:
I - Criação de mecanismos que assegurem a transferência gradativa
das atividades de atenção básica prestadas pela CONVENIADA para a
rede assistencial do CONVENIADO, considerando a pactuação local;
II - Elaboração de protocolos técnicos e de encaminhamento para as
ações de saúde;
III - Elaboração do Plano Operativo (Trabalho);
IV - Educação permanente de recursos humanos; e
V - Aprimoramento da atenção á saúde.

CLÁUSULA   QUINTA – DOS ENCARGOS ESPECÍFICOS
São encargos do participes:

Da CONVENIADA:
Cumprir todas as metas e condições especificadas no Plano Operativo
(Trabalho), parte integrante deste Convênio, e no Anexo II da Portaria
GM/MS nº 635 de 10 de novembro de 2005.

Do CONVENENTE:
I - Transferir os recursos previstos neste Convênio, conforme Cláusula
Sétima deste termo:
II - Até o dia 10 do mês subsequente a prestação dos serviços executados;
III - Até o dia 20 do mês subsequente a prestação de serviços de
retaguarda e custeio.
IV - Controlar, fiscalizar e avaliar as ações e os serviços contratados;
V - Estabelecer mecanismos de controle da oferta e demanda de
ações e serviços de saúde; e
VI - Analisar os relatórios elaborados pela CONVENIADA, comparan-
do-se as metas do Plano Operativo (Trabalho) com os resultados al-
cançados e os recursos financeiros repassados;

CLÁUSULA  SEXTA – DO PLANO OPERATIVO (PLANO DE
TRABALHO) ANUAL

O Plano Operativo (Trabalho) Anual, parte integrante deste convênio
será composto de:
Plano Operativo (Plano de Trabalho) Anual; e Repasse do Pagamento de
retaguarda por Especialidades e custeio que deverão ser elaborados con-
juntamente pela CONVENENTE  e CONVENIADA, que deverá conter:
I - Todas as ações e serviços objeto deste Convênio;
II – A Estrutura tecnológica e a capacidade instalada;
III - Definição das metas físicas das internações hospitalares, atendi-
mentos ambulatoriais, atendimentos de urgência e emergência e dos
serviços de apoio diagnóstico e terapêutico,  com os seus quantitati-
vos e fluxos de referência e contra-referência;
IV - Definição das metas de qualidade;
V - Descrição das atividades de aprimoramento e aperfeiçoamento de
gestão hospitalar, em especial aquelas referentes:
VI - Prática de atenção humanizada aos usuários, de acordo com os
critérios definidos pelo CONVENENTE;
VII - Do trabalho de equipe multidisciplinar;
VIII - Do incremento de ações de garantia de acesso, mediante o
complexo regulador de atenção básica;
IX - Do funcionamento adequado das comissões de avaliação de mor-
talidade por grupo de risco, principalmente no que se refere à morta-
lidade materna e neonatal (comissão de óbito);
X - à Implantação de mecanismos eficazes de referência, mediante
protocolos de encaminhamento; e
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XI -Elaboração de painel de indicadores de acompanhamento de
performance institucional.
XII - O Atendimento de retaguarda por especialidades é o plantão de
disponibilidade de profissionais médicos especializados que atendem
pacientes de urgência e emergência, acionados pelo Pronto Socorro
Municipal (PSM) e as intercorrências com pacientes internados na
CONVENIADA.
XIII  -   Os Ginecologistas /Obstetrícias efetuarão seus plantões
presenciais .
XIV  -   Inclusão de um 2º plantonista ortopedista.
XV   -   Inclusão de um 2º plantonista cirurgião geral.
XVI  - Inclusão de mais um plantonista  anestesista no horário das
07:00 h as 19:00 h de segunda-feira a sexta-feira.

CLÁUSULA  SÉTIMA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
O valor anual estimado para a execução do presente Convênio impor-
ta em R$ 16.679.725,68 ( dezesseis milhões, seiscentos e setenta
e nove mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito
centavos ) , conforme abaixo especificado:

O componente pós-fixado, que corresponde aos Procedimentos de
Alta Complexidade (SIA e SIH) e aos Procedimentos FAEC, já cadas-
trados, será repassado á CONVENIADA, a posteriori, (pós-produção,
aprovação processamento e apenas concomitantemente à respectiva
transferência financeira do FNS), de acordo com a produção mensal
aprovada pela CONVENENTE, até o limite de transferência do FNS,
respeitado similarmente, o limite estadual para as modalidades de
Alta Complexidade e Procedimentos Estratégicos e conforme progra-
mação disposta no Plano Operativo (Trabalho) Anual, estimando-se
um valor médio mensal de R$ 199.721,85 (cento e noventa e nove
mil, setecentos e vinte e hum reais e oitenta e cinco centavos ) ,
totalizando valor anual R$ 2.396.662,20 (dois milhões, trezentos e
noventa e seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte centa-
vos), conforme discriminados abaixo

·A parcela pré-fixada importa em R$ 14.283.063,48 ( quatorze mi-
lhões, duzentos e oitenta e três mil, sessenta e três reais e qua-
renta e oito centavos ),  a ser transferida a CONVENIADA em par-
celas fixas duodecimais de R$ 1.190.255,29 (hum milhão, cento e
noventa mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove
centavos ),  contempla recursos sob responsabilidade do MINISTÉ-
RIO DA SAÚDE/FUNDO NACIONAL DA SAUDE e recursos comple-
mentares do FUNDO MUNICIPAL da CONVENENTE, conforme dis-
criminados abaixo:

I - Dez por cento (10%) do valor pré-fixado, conforme inciso II desta
cláusula, que remontam a R$  119.025,53  ( cento e dezenove,  vinte e
cinco reais e cinquenta e três  centavos) , por mês serão repassados
pelo FMS/SUS, mensalmente e vinculados ao cumprimento das metas
de qualidade discriminadas no Plano Operativo (Trabalho) Anual.
II - Noventa por cento (90%) do valor pré-fixado, conforme inciso II
desta cláusula, que remontam a R$ 1.071.229,76 ( Hum milhão, se-
tenta e um mil, duzentos e vinte e nove reais e setenta e seis centa-
vos ),  por mês serão repassados mensalmente a CONVENIADA pelo
FNS/SUS, de acordo com o percentual de cumprimento de metas
físicas pactuadas no Plano Operativo (Trabalho), e definidas por meio
das seguintes faixas:
III - Cumprimento de 95% a 105 % das metas físicas pactuadas corres-
pondente a um repasse de 100% da parcela referida no caput do artigo;
IV - Cumprimento de 81% a 94% das metas físicas pactuadas corres-
pondente a um repasse de 80% do valor da parcela referida no caput
do artigo; e
V - Cumprimento de 70% a 80% das metas físicas pactuadas corres-
pondente a um repasse de 70% do valor da parcela referida no caput
do artigo.
VI - O cumprimento das metas quantitativas e qualitativas,
estabelecidas no Plano Operativo (Trabalho), deverá ser atestado pela
Comissão de Acompanhamento do Convênio.

CLÁUSULA   OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Os recursos do presente convênio oneram recursos da SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE – FMS,
nas classificações abaixo descritas:

(dezesseis milhões, seiscentos e setenta e nove mil, setecentos
e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos )

CLÁUSULA  NONA  – DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE
O convênio contará com uma Comissão de Acompanhamento.
A composição desta Comissão será constituída por:
01(um) representante do Hospital;
01(um) representante da Secretaria Municipal de Saúde,
01(um) representante do Conselho Municipal da Saúde,
· As reuniões deverão ser realizadas mensalmente.
· As atribuições desta Comissão serão a de acompanhar a execução
do presente convênio,  no cumprimento das metas estabelecidas no
Plano Operativo (Plano de Trabalho) e à avaliação da qualidade da
atenção à saúde dos usuários.
· A Comissão de Acompanhamento do Convênio será criada pela
CONVENENTE até quinze dias após a assinatura deste termo, caben-
do a CONVENIADA, o Conselho Municipal de Saúde e a Câmara Mu-
nicipal, neste prazo, indicar à CONVENETE os seus representantes.
·  A CONVENIADA fica obrigada a fornecer à Comissão de Acompa-
nhamento todos os documentos e informações necessárias ao cum-
primento de suas finalidades.
· A existência da Comissão de Acompanhamento mencionada nesta
Cláusula não impede nem substitui as atividades próprias do Sistema
Nacional de Auditoria (federal, estadual, municipal).

CLÁUSULA   DÉCIMA – DOS DOCUMENTOS INFORMATIVOS
A CONVENIADA obriga-se a encaminhar para a CONVENENTE, nos
prazos estabelecidos, os seguintes documentos ou informações:
· Relatório mensal das atividades desenvolvidas até o 5º (quinto) dia
útil do mês subsequente á realização dos serviços, conforme definido
pela Comissão de Acompanhamento;
· Faturas e demais documentos referentes aos serviços efetivamente
prestados;
· Relatório anual até o 20º (vigésimo) dia útil do mês subsequente ao
término do período de 12 meses da assinatura do presente termo,
contendo informações sobre a execução do presente convênio; e
· Manter atualizado o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(CNES), o Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e o Sistema de
Informações Hospitalares (SIH), ou outros sistema de informações que
venha a ser implementado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

CLÁUSULA   DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES
O presente convênio poderá ser alterado mediante a celebração de
termo aditivo, ressalvado o seu objeto, que não pode ser modificado.
Os valores previstos neste convênio poderão ser alterados, de acordo
com as modificações do Plano Operativo (Trabalho) Anual, podendo
as metas físicas relacionadas ao valor fixo do convênio sofrer altera-
ções de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos sem haver
alteração do montante financeiro.

CLÁUSULA   DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES
O presente convênio poderá ser rescindido total ou parcialmente pela
CONVENENTE e CONVENIADA quando ocorrer o descumprimento
de suas cláusulas ou condições, em especial:
·Pelo fornecimento de informações incompletas, intempestivas.
·Pela ocorrência de fatos que venham impedir ou dificultar o acompa-
nhamento, a avaliação e a auditoria pelos órgãos competentes da
CONVENENTE ou do MINISTÉRIO DA SAÚDE;
·Pela não entrega do relatórios mensais e anuais; e
·Pela não observância dos procedimentos referentes ao sistema de
informações em saúde.
·Pela falta de pagamento dos serviços prestados pela CONVENENTE.
Parágrafo único. O Conselho Municipal de Saúde deverá manifestar-
se sobre a rescisão deste convênio.

CLÁUSULA  DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES
Os convenentes decidem aplicar ao presente convênio o disposto na
Lei 8.666/93, no caso de descumprimento, por qualquer um dos
partícipes, das cláusulas e condições nele estipuladas.

CLÁUSULA   DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
Fica definido que as questões que não puderem ser resolvidas de
comum acordo pelos partícipes serão encaminhados ao CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE, principalmente as referentes ao Plano
Operativo (Trabalho), cabendo recurso ao Conselho Estadual de Saú-
de, e observado o art. 5º XXXV da Constituição Federal.

CLÁUSULA   DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO
A CONVENENTE providenciará a publicação do extrato do presente
convênio no Diário Oficial do Estado, de conformidade com o dispos-
to no parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93 e na forma da
legislação estadual, bem como publicação na integra no Semanário
Oficial do Município e em Jornal de grande circulação regional.

CLÁUSULA   DÉCIMA SEXTA – DA VIGÊNCIA
O presente convênio terá vigência até 31 de dezembro de 2013.
Parágrafo Primeiro – Em se tratando de repasse Federal fica o
Poder Executivo autorizado a renovar anualmente o convênio ou alterá-
lo de acordo com as modificações da tabela SUS do Ministério da
Saúde, mediante celebração de novos ajustes com apresentação de
novo plano operativo se de interesse de ambas as partes, com a
publicação de extratos na imprensa oficial do município de Avaré,
como condição de eficácia do ato.
Parágrafo Segundo – Celebrado o convênio e alterações respectivas o
Poder Executivo dará ciência à Câmara Municipal no prazo de 30 dias.

CLÁUSULA  DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Avaré, Estado de São Paulo, para
dirimir questões sobre a execução do presente convênio e seus aditivos
que não puderem ser resolvidas de comum acordo entre os partici-
pes, nem pelo Conselho Municipal e Estadual de Saúde.
E, por estar, assim, justo e acordados, os partícipes firmam o presen-
te instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para os devidos
efeitos legais, tudo na presença das testemunhas infra-assinadas.
Estância Turística de Avaré,  xx de xxxxxx  de 2013.

_____________________________________
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito da Estância T urística de Avaré

__________________________________
MIGUEL CHIBANI BAKR

Secretario Municipal de Saúde de Avaré

___________________________________
ARNALDO GALLO

Vice -Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Avaré

__________________________________
CLÁUDIO MOLINARI NARDINELLI

Diretor Técnico da Santa Casa de Misericórdia de Avaré
________________________________________

NILTON JOSÉ GONÇALVES
 Diretor Clinico  da Santa Casa Misericórdia de Avaré

Ouvidoria Municipal:
3711-2500
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NOSSAS ESCOLAS

O patrono
Nascido em Limeira

no dia 02 de junho de
1851, Manoel Marcellino
de Souza Franco fixou-
se em Avaré, ainda Rio
Novo, em 1864. Foi pro-
fessor, escritor, jornalis-
ta, historiador, tabelião,
advogado, agricultor,
pesquisador, chefe polí-
tico e presidente de banco, tendo uma vida que se
confunda com a da cidade de Avaré. Foi o principal
responsável pela criação e instalação do município,
em 07 de julho de 1875, tornando-se o primeiro se-
cretário da Câmara do Rio Novo.

O grande projeto de Maneco Dionísio, apelido como
ele ficou conhecido, foi conseguir que a Estrada de
Ferro Sorocabana desviasse seus planos iniciais e
passasse pela região. É um dos fundadores do Gabi-
nete de Leitura do Rio Novo, do Instituto Histórico e
Geográfico de São Paulo e da primeira Conferência
Vicentina de Avaré. Morreu no dia 23 de maio de 1930.

Visitando a Escola Maneco Dionísio
Criado em 1934 pelo governo do Estado, estabelecimento municipalizou-se em 1998

Criada oficialmente
em 30 de maio de 1935,
a Escola Maneco Dioní-
sio foi primeiramente
chamada de 2º Grupo
Escolar.

Seu prédio, um proje-
to arquitetônico típico dos
anos 1940, foi erguido no
centro histórico da cida-
de e é um dos estabeleci-
mentos escolares mais
tradicionais de Avaré.

Ao longo de 63 anos
pertenceu à rede estadual
de ensino até que, em
1998, a escola foi incluí-
da no processo de muni-
cipalização, quando pas-
sou a funcionar sob a res-
ponsabilidade da Prefei-
tura e a ser identificada
como Escola Municipal
de Ensino Fundamental.

Atualmente com 430
alunos matriculados em
16 salas, essa EMEF
atende classes do Jardim
II ao 5º ano.

Responde pela direção
da unidade a professora
Jacqueline Khirallah Fon-
seca, que coordena os
trabalhos de 23 professo-
res e 20 servidores.

A escola dispõe de

PARTICIPE!PARTICIPE!PARTICIPE!PARTICIPE!PARTICIPE!
DE 22 A 27 DE ABRIL DE 2013DE 22 A 27 DE ABRIL DE 2013DE 22 A 27 DE ABRIL DE 2013DE 22 A 27 DE ABRIL DE 2013DE 22 A 27 DE ABRIL DE 2013
NA BIBLIOTECA MUNICIPNA BIBLIOTECA MUNICIPNA BIBLIOTECA MUNICIPNA BIBLIOTECA MUNICIPNA BIBLIOTECA MUNICIPALALALALAL

- PALESTRAS COM ESCRITORES
- LANÇAMENTO DE LIVROS

- FEIRA DE TROCA DE LIVROS

INFORMAÇÕES PELO TELEFONE 3732-6004

quadra poliesportiva co-
berta e uma grande pai-
neira plantada em sua
área é uma de suas carac-
terísticas originais.

PROJETOS E ME-
TAS – Para 2013, em sin-
tonia com os planos da
Secretaria Municipal da
Educação, a EMEF Ma-

neco Dionísio vai promo-
ver atividades temáticas
para seus alunos, com ên-
fase em Meio Ambiente,
Pátria, Família na Esco-
la, Respeito às Diferenças
e Prevenção ao Bullyng.

Também serão de-
senvolvidos projetos li-
terários, folclóricos e de

estímulo à prática da ci-
dadania.

Como o edifício da es-
cola é tombado pelo pa-
trimônio histórico munici-
pal, uma das propostas da
direção é obter apoio para
executar obras de conser-
vação e de adequação de
suas instalações.



DECRETOS

Decreto n.º3.492, de 15 de fevereiro de 2013
(Autoriza Planos de Loteamento e Arruamento 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 autorizados os planos de loteamento e arruamento
de uma área de terras de 114.430,05 m², denominado RESIDENCIAL
OURO PRETO, aprovado conforme certificado GRAPROHAB Nº 345/
2011, de 27 de setembro de 2011, situado nesta cidade.
I – IDENTIFICAÇÃO
Nome do Empreendimento: RESIDENCIAL OURO PRETO
Município: Estância Turística de Avaré, SP
Proprietário: FLACAP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Autora do projeto e Responsável Técnica: Arq. Urb. Bethina de
Arruda Mota Melado – CREA 5061077412
Área da gleba: 114.430,05m²
Endereço da gleba: Rua Ulisses Coutinho
Distância do centro da cidade: 3.500m
Acessos principais: Rua Ulisses Coutinho
II – DESCRIÇÃO DAS ÁREAS DA GLEBA
TOTAL DA GLEBA  – Matrícula n° 69.783 CRI de Avaré –
114.430,05m²
GLEBA DE TERRAS contendo a área de 114.430,05 m² ou 11,4430
hectares, desmembrada da Área Remanescente “A” da FAZENDA
PAINEIRAS, localizada neste município de Avaré – SP, dentro das
seguintes medidas e confrontações: Inicia no marco ‘C’ , cravado na
margem esquerda do Córrego; deste marco sobe pela margem es-
querda do Córrego, na confrontação com Manoel Rodrigues Neto,
Teodora Rodrigues e Joceli Rodrigues Slaviero (matrícula n° 57.790),
a distância de 166,76 metros até o marco ‘D’ , cravado no canto de
divisa; deste marco deixa o referido Córrego e segue por cerca na
confrontação com Manoel Rodrigues Neto, Teodora Rodrigues e Joceli
Rodrigues Slaviero (Matrícula n° 57.790), no rumo 22°19’SO, a dis-
tância de 57,70 metros até o marco n° ‘30’ , cravado na margem a
Rua Ulisses Coutinho; deste marco segue por cerca existente
margeando a Rua Ulisses Coutinho, no rumo 22°19’SO, a distância
de 112,09 metros até o marco n° ‘31’ , cravado no canto de divisa;
deste marco deflete a direita e segue na confrontação com Metalúrgica
Rodrigues Ltda (Matrícula n° 42.283), no rumo 67°41’NO, a distância
de 133,28 metros até o marco n° ‘32’ , cravado no canto de divisa;
deste marco deflete a direita e segue na confrontação com o Lote 01
– Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré  (Matrícula n°
57.196), no rumo 22°19’NE, a distância de 37,09 metros até o marco
n° ‘33’ , cravado no canto de divisa; deste marco deflete a esquerda e
segue na confrontação com o Lote 01 – Prefeitura Municipal da Es-
tância Turística de Avaré  (Matrícula n° 57.196), Lote 02 - Prefeitura
Municipal da Estância Turística de Avaré – (Matrícula n° 57.197) e
Antonio Bifon e Lucia Helena Teixeira Bifon (Matrícula n° 44.737), no
rumo 67°41’NO, a distância de 200,00 metros até o marco n° ‘34’ ,
cravado no canto de divisa; deste marco segue em frente na confron-
tação com a Área Remanescente desta Matrícula (matrícula 69.784),
por linha seca, nos seguintes rumos e distâncias: - 67°41’NW , 74,72
metros até o marco n° ‘34A’, 22°19’NE, 245,72 metros até o marco n°
‘34B’ , 48°22’17"NE, 22,57 metros até o marco n° ‘34C’ , 67°41’00"SE,
115,23 metros até o marco n° ‘34D’ , 49°07’59"NE, 76,76 metros até o
marco n° ‘34E’ , cravado na margem de um Córrego; deste desce o
referido Córrego, na mesma confrontação, a distância de 30,19 metros
até o marco ‘34F’ , cravado no encontro de dois Córregos; deste mar-
co sobe pela margem esquerda do Córrego, na mesma confrontação,
a distância de 32,50 metros até o marco ‘34G’ , 55,66 metros até o
marco ‘34H’ , 21,88 metros até o marco ‘34I’ , 49,96 metros até o
marco ‘C’ , marco este que serviu de ponto de partida e início destas
divisas e confrontações.
 Vulneráveis: não existem regiões de brejo, terrenos alagadiços sujeitos
à inundação. Não existem declividades superiores a 20% ou formação
geologicamente frágil, que estejam sendo utilizadas para uso residencial
do empreendimento, ao contrário, estão sendo todas preservadas.
Valor Paisagístico Natural: existe algum valor paisagístico a ser con-
servado, mas a grande maioria da vegetação pode ser substituída,
porque se trata de antiga pastagem. Não existem grutas ou outro tipo
de formação geológica relevante.
Corpos d’água e Sistema de Drenagem Natural: existem
Vales Secos: não existem
Declividade Predominante: 5%
Rodovias, Ferrovias, Adutoras, e respectivas faixas de domínio: não existem
Redes de Transmissão de Energia e respectivas faixas de domínio: não existem
Equipamentos Urbanos, Comunitários e Serviços Públicos, já exis-
tentes no loteamento e adjacências: existe coleta de lixo, asfalto,
luz, guia e sarjeta nas imediações.

III – CARACTERIZAÇÃO DO LOTEAMENTO
QUADRO I

Distribuição dos lotes por tipo de uso

IV – ESPECIFICAÇÕES DAS ÁREAS CONSTRUÍDAS
A) Habitação:
N° de habitações térreas – nenhum
N° de blocos de edifícios – nenhum
N° de andares – nenhum
N° de unidades habitacionais autônomas – nenhum
Área das unidades habitacionais – nenhum
B) Centro Comunitário: não tem
C) Outras áreas a especificar: não tem
D) Área total construída do empreendimento: não tem

AVARÉ, 23 DE FEVEREIRO DE 2013SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 60418



V – ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
Justificativa: O presente projeto consiste de um planejamento glo-
bal, idealizado para urbanização de uma gleba do Município de Avaré.
O traçado das ruas atende às diretrizes do município e obedecem às
declividades máximas permitidas.
- Cruzamentos regulares: 9,00m de raio
VI – DESCRIÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

VII – INFRA-ESTRUTURA
SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL
O escoamento das águas pluviais será superficial através das guias e
sarjetas.
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
O empreendimento será interligado ao sistema público existente. Toda
implantação do sistema de abastecimento será executada pelo em-
preendedor e a operação e manutenção do sistema será de respon-
sabilidade da SABESP.
REDE DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO:
O empreendimento será interligado ao sistema público existente. Toda
implantação do sistema de abastecimento será executada pelo em-
preendedor e a operação e manutenção do sistema será de respon-
sabilidade da SABESP.
REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
Será executada pelo empreendedor conforme projeto e normas obti-
das junto à concessionária local, que fará a operação da rede.
SISTEMA DE COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO
O lixo será recolhido pela Prefeitura Municipal de Avaré e será desti-
nado em local definido pela administração pública.
Artigo 2º  - A Empresa FLACAP – Empreendimentos imobiliários ofere-
ce em garantia fiduciária das obras a serem realizadas no Loteamento
Ouro Preto 78 (setenta e oito) lotes, em atendimento ao Artigo 12, III da
Lei Municipal nº 631, de 29 de julho de 2004, a seguir descritos:-
Nome do Empreendimento: RESIDENCIAL OURO PRETO
Município: Estância Turística de Avaré, SP
Proprietário: FLACAP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Endereço da gleba: Rua Ulisses Coutinho
QUADRA “G”
LOTE 3  - 200,00m². LOTE 11 - 200,00m².
LOTE 4  - 200,00m².  LOTE 12  - 200,00m².
LOTE 5  - 200,00m².  LOTE 13  - 200,00m².
LOTE 6  - 200,00m².  LOTE 14 - 200,00m².
LOTE 7  -200,00m².  LOTE 15 - 200,00m².
LOTE 8 - 200,00m².
LOTE 9 - 200,00m².
LOTE 10 - 200,00m².

QUADRA “H”
        LOTE 24 -200,00m².
LOTE 18- 200,00m².  LOTE 25 - 200,00m².
LOTE 19- 200,00m².  LOTE 26 - 200,00m².
LOTE 20- 200,00m².  LOTE 27 -200,00m².
LOTE 21- 200,00m².  LOTE 28 - 200,00m².
LOTE 22- 200,00m².  LOTE 29 -200,00m².
LOTE 23-200,00m².  LOTE 30 - 200,00m².

QUADRA “I”
LOTE 18 - 200,00m².  LOTE 25 - 200,00m².
LOTE 19 - 200,00m².  LOTE 26 - 200,00m².
LOTE 20 - 200,00m².  LOTE 27- 200,00m².
LOTE 21- 200,00m².  LOTE 28 - 200,00m².
LOTE 22- 200,00m².  LOTE 29 - 200,00m².
LOTE 23 - 200,00m².  LOTE 30- 200,00m².
LOTE 24 - 200,00m².

QUADRA “J”
LOTE 18 - 200,00m².
LOTE 19- 200,00m².
LOTE 20 - 200,00m².
LOTE 21 - 200,00m².
LOTE 22- 200,00m².
LOTE 23- 200,00m².

QUADRA “K”
LOTE 3 - 200,00m².  LOTE 10 - 200,00m².
LOTE 4 - 200,00m².  LOTE 11 - 200,00m².
LOTE 5 - 200,00m².  LOTE 12 - 200,00m².
LOTE 6 - 200,00m². LOTE 13 - 200,00m².
LOTE 9 - 200,00m².

QUADRA “L”
LOTE 5 - 200,00m². LOTE 10 - 200,00m².LOTE 15 -200,00m².
LOTE 6 - 200,00m². LOTE 11 - 200,00m². LOTE 16 -200,00m².
LOTE 7 -200,00m². LOTE 12 - 200,00m². LOTE 14- 200,00m².
LOTE 8 - 200,00m².  LOTE 13 - 200,00m². LOTE 17 - 200,00m².
LOTE 9 - 200,00m². LOTE 18 - 200,00m². LOTE 19 - 200,00m².

QUADRA “M”
LOTE 1 - 200,00m². LOTE 7 - 200,00m². LOTE 11 - 200,00m².
LOTE 2 - 200,00m². LOTE 8 - 200,00m². LOTE 12 - 200,98m².
LOTE 3  - 205,02m². LOTE 9  - 200,00m².
LOTE 10 - 200,00m².
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 15 de fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº 3.495, de 19 de fevereiro de 2013
(Reorganiza o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente -

COMDEMA)

PAULO DIAS NOVAES FILHO , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a   :  -
Artigo 1º  - Fica reorganizado, na forma abaixo, o Conselho Municipal
de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA:
REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL
JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO - Titular
CARLOS EDUARDO DIAS E SILVA - Suplente
REPRESENTANTES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
MARCIO APARECIDO BERTONI - Titular
ANDRÉ LUIZ PAIXÃO CAMARGO - Suplente
REPRESENTANTES DA AGÊNCIA AMBIENTAL/INSTITUTO FLO-
RESTAL
PAULO FOGAÇA– Titular  (Agência Ambiental)
CARLOS EVALDO LINDER – Suplente (Instituto Florestal)
REPRESENTANTES DA CATI/EDR
RUI FERREIRA – Titular
ELISEU AIRES MELO - Suplente
REPRESENTANTE DO ROTARY AVARE/FUNDAÇÃO PADRE EMÍLIO
PAUL ANTON JOSEF BANNWART – Titular  (Rotary)
GRAZIELA JUNQUEIRA DONEUX  - Suplente (Fund. Padre Emílio)
REPRESENTANTES DA ÁREA
JOÃO CAETANO NETO - Titular
THIAGO GIANI CABRAL MARAGNO - Suplente
REPRESENTANTES DA ADERJ
VILMA ZANLUCHI – Titular
MAURO FUSCO- Suplente
REPRESENTANTES DA ADEMA
CLÁUDIO CICCONE - Titular
ANDRÉ STERÇA – Suplente
REPRESENTANTES DA LOJA M.NAZARETH E TEYQUE-PE
OSWALDO RIZZO – (Loja Maçônica Avaré)  -Titular
FERNANDO FRANCO AMORIM – (Teyque-PE) - Suplente
REPRESENTANTES ADECCA E ACIA
LUIZ MORAES (Adecca) - Titular
MARCIO PERNAMBUCO (Acia)  – Suplente
REPRESENTANTES DO ROTARY JURUMIRIM
SILMARA RODRIGUES - Titular
GIANNI BRAND ALVES – Suplente
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE AVAREENSE
JOSÉ GERALDO DIAS BARRETO - Titular
HEBER BRIANEZI FUENTES – Suplente
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 19 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Decreto nº 3.494, de 19 de fevereiro de 2013.
(Declara Luto Oficial no Município de Avaré.)

PAULO DIAS NOVAES FILHO , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a   :  -
Artigo 1º  - Fica declarado Luto Oficial por 03 (três) dias no Município
de Avaré, a partir desta data, pelo falecimento do Radialista ELIAS
DE ALMEIDA WARD, ocorrido nesta data.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Avaré, em 19 de fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº 3.491, de 15 de fevereiro de 2013.
(Reorganiza o Conselho Municipal da Pessoa Portadora de

Deficiência - CMPPD .)

PAULO DIAS NOVAES FILHO,  Prefeito Municipal de Avaré, usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  E  C  R  E  T  A  :  -
Artigo 1º  - Fica REORGANIZADO , na forma abaixo, e nos termos
das Leis Municipais nº 68, de 18 de maio de 2001 e nº 140, de 3 de
outubro de 2001, o Conselho Municipal da Pessoa Portadora de
Deficiência (CMPPD):-
Representantes do Poder Público
Representantes da Secretaria Municipal da Administração
Titular:  Deira Alizia Visentin Villen
Suplente: Karina Melles T rench
Representantes da Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Nilson Zanlucki Neto
Suplente: Antonio Peñuela Ortega
Representantes da Secretaria Municipal de Educação
Titular:   Maria José da Cunha
Suplente:  Maria Luiza Soares Brandi Ornellas
Representantes da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimen-
to Social
Titular: Marina Tezza Cruz
Suplente: Simone Cristiane Matias
Representantes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Titular: Paulo Henrique Ciccone
Suplente: José Benedito de Oliveira Pereira
Representantes da Secretaria Municipal de Cultura
Titular:  Josana Souza Carlos
Suplente: Eliana Maria de Almeida Barja
Representantes da Secretaria Municipal de Esportes
Titular:  Adriana pedroso Ferreira T amassia
Suplente: Clayton Falanghe Macario

Representantes da Sociedade Civil
Representantes de Entidades Prestadoras de Serviço a Pesso-
as com Deficiência
Titular:  Célia Maria Carneiro Eto
Suplente:  Maria Claúdia Negrão Barbosa
Titular : João Paulo Nogueira Mendes
Suplente: Kerlen Mariano Ribeiro
Representantes de Pessoas  Portadores de Deficiência
Titular:  Nelson T Nagata
Suplente:  Eugênio Sbragia
Representantes de Clube e Serviços
Titular: José Ricardo Cegarra
Suplente : Leandro Mattar de Alcantara
Titular: Inês Alves dos Santos
Suplente: Maria Helena Pancioni Nogueira
Titular: José Luiz Soares de Noronha
Suplente: Maisa Grassi Novaes
Representantes de Associação Comercial e Industrial de Avaré
Titular:  Fernando Borges
Suplente: Neusa Aparecida Viana Gambini
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 15 de fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado Na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA
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Decreto nº 3.481, de 1º de fevereiro de 2.013.
(Determina valores e percentuais a serem cobrados pelo uso do Parque de Exposições “Dr. Fernando

Cruz Pimentel” e adjacências em leilões de animais.)

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  - Durante a realização da EMAPA será cobrado o percentual de 1% (um por cento) bruto de cada leilão
de animais registrados ou controlados e de cada leilão geral, ou seja, sem registro ou não controlados.
Artigo 2.º  - Nos demais leilões realizados, ou seja, fora do período da EMAPA – fica estipulado o valor 1% (um
por cento) da receita bruta com a venda dos animais negociados, ainda que a venda não seja efetivada,
devidamente apuradas nos mapas oficiais das vendas e ou despesas.
Artigo 3.º  - Fica estipulado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a realização do leilão para recolhi-
mento dos valores em impresso próprio da Secretaria da Fazenda, junto a Secretaria da Administração do
Parque de Exposições “Dr. Fernando Cruz Pimentel”.
Artigo 4º  - Ficam excluídos deste decreto, as Associações, Empresas leiloeiras e outros, que tenham
contratos exclusivos para realização de leilões.
Artigo 5º  - Nos eventos realizados pela Municipalidade, em que o Parque de Exposições seja utilizado por
permissionário do Poder Público Municipal, não incidirá o percentual estipulado no artigo 1º do Decreto nº
3.481, de 1º de fevereiro de 2013.
Artigo 6º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 2.841,
de 13 de julho de 2013.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 1º de fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

PROVA PROCESSO SELETIVO
AJUDANTE GERAL

FRENTE DE TRABALHO

DA REALIZAÇÃO DA  PROVA
ESCRITA OBJETIVA DE
MÚLTIPLA ESCOLHA

A prova escrita será realizada no dia 24 de fevereiro de 2013
(domingo).
Abertura dos portões às 8:00 horas para apresentação dos candidatos
com documentos de identificação e comprovante de inscrição do Processo
Seletivo nº 001/2013 – Frente de Trabalho.

LOCAL: “COLÉGIO DIMENSÃO.
Rua Sergipe, nº 1.685 – Centro

Próximo ao FÓRUM
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despachos do Diretor de Escola EMEB “Dona Anna
Novaes de Carvalho”, 20 de Fevereiro de 2013.
Ato Decisório nº 01/2013
Claudinéia das Graças Batista Benini, R.G.28.401.820-X
Professor de Educação Básica I – Efetiva da EMEB “Dona Anna Novaes
de Carvalho”
em Avaré, pretende acumular com a função de PEB I do QM, na
EMEB “José Rebouças de Carvalho”, em Avaré.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 02/2013
Domitila Teresina de Castro, R.G. 13.953.002
Professor de Educação Básica I – Efetiva na EMEB “Dona Anna Novaes
de Carvalho”
em Avaré, pretende acumular com a função de PEB I do QM, na
EMEB “Maria Nazareth Abs Pimentel”, em Avaré.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 03/2013
Edna Luzia Bressan Fazio, R.G.10.235.164-8
Professor de Educação Básica I – Efetiva na EMEB “Dona Anna Novaes
de Carvalho” em Avaré, pretende acumular com a função de PEB II do
QM, na E.E. Maria Luiza Ferreira  Zambello, em Barra Bonita.

Ato Decisório nº 04/2013
Isabel Cristina Moreti Mariano de Oliveira, R.G. 22.695.321-X
Professor de Educação Básica I – Efetiva na EMEB “Dona Anna Novaes
de Carvalho”
em Avaré, pretende acumular com a função de PEB I do QM, na
EMEB “Ulisses Silvestre”, em Avaré.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 05/2013
Maria Conceição Belin, R.G.29.601.766-8
Professor de Educação Básica I – Efetiva na EMEB “Dona Anna Novaes
de Carvalho”
em Avaré, pretende acumular com a função de PEB I do QM, na
EMEB “Suleide Maria do Amaral Bueno”, em Avaré.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 06/2013
Maria Enedina da Silva Custódio, R.G. 6.799.101
Professor de Educação Básica I – Efetiva na EMEB “Dona Anna Novaes
de Carvalho”
em Avaré, pretende acumular com a função de PEB I do QM, na
EMEB “Salim Antonio Curiati”, em Avaré.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 07/2013
Priscila dos Santos Hungria, R.G. 20.987.178-7
Professor de Educação Básica I – Efetiva na EMEB “Dona Anna Novaes
de Carvalho”
em Avaré, pretende acumular com a função de PEB I do QM, na
EMEB “Dona Anna Novaes de Carvalho”, em Avaré.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 08/2013
Rosana Dias Fonseca de Melo, R.G. 15.754.909
Professor de Educação Básica I – Efetiva na EMEB “Dona Anna Novaes
de Carvalho” em Avaré, Pretende acumular com a função de PEB I do
QM, na EMEB “Dona Anna Novaes de Carvalho”, em Avaré.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 09/2013
Sandra Aparecida de Almeida Lara, R.G. 24.639.724-X
Professor de Educação Básica I – Efetiva na EMEB “Dona Anna Novaes
de Carvalho”
em Avaré, pretende acumular com a função de PEB I do QM, na E.E.
“Profº Dimas Mozart e Silva”, em Taquarituba.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 10/2013
Tatiane da Costa Abreu Oliveira, R.G. 27.706.069-2
Professor de Educação Básica I – Efetiva na EMEB “Dona Anna Novaes
de Carvalho”
em Avaré, pretende acumular com a função de PEB I do QM, na
EMEB “Professor Carlos Papa”, em Avaré.
Decisão: Acúmulo Legal.

Nome da Diretora
Marta Maria da Silva Batista

R.G. 11.714.566-X

Despachos do Supervisor de Ensino, 20/02/2013.

A Supervisora de Ensino, com base no Decreto 3265
de 03/07/2012, expede os seguintes Atos Decisórios:

Secret aria Municip al da Educação-A varé-SP

Ato Decisório n° 01/2013,
Roberta Inessa Lanças, RG n°27 003 188-1, na função de professora
coordenadora da EJA, na Secretaria Municipal da Educação, em Avaré-
SP, pretende acumular com o cargo de PEB I do QM na “EMEB Maria
Nazareth Abs Pimentel”, em Avaré-SP.
Decisão: Acúmulo legal.

Ato Decisório n° 02/2013,
Lucélia Tartáglia, RG n° 18.959.409-3, no cargo de Diretora de Escola, na
EMEB “Fausto dos Santos Rodrigues”, em Avaré-SP, pretende acumular
com o cargo de PEB II, na EE “Pedro Bento Alves” em Arandu-SP.
Decisão: Acúmulo legal.

Ato Decisório n° 03/2013,
Maria de Lourdes Oliveira Vicentini, RG n° 9.772.168-2, no cargo de Direto-
ra de Escola no CEI “Maria Izabel Domingues Leal, em Avaré-SP, pretende
acumular com o cargo de PEB II na EE “Matilde Vieira”, em Avaré-SP.
Decisão: Acúmulo legal.

Ato Decisório n° 04/2013,
Jacqueline Khirallah Fonseca, RG n° 17.792.658, no cargo de Direto-
ra de Escola, na EMEB “Maneco Dionísio”, pretende acumular com o
cargo de PEB I do QM, na EMEB “Flávio Nascimento”, em Avaré-SP.
Decisão: Acúmulo legal.

Ato Decisório n° 05/2013,
Maria Cecília Alves Reis, RG n° 9.517.257, no cargo de Diretora de Escola,
no CEI “Olga Girardi de Brito”, em Avaré-SP, pretende acumular com o
cargo de PEB I do QM, na EMEB “Salim Antonio Curiati”, em Avaré-SP.
Decisão: Acúmulo legal.

Ato Decisório n° 06/2013,
Eloísa Faria Morini Lourenço, RG n° 16.741.334, no cargo de Diretor
de Escola na EMEB “Licínia Guazelli”, em Avaré-SP, pretende acumu-
lar com o cargo de PEB II na EE “Pedro Bento”, em Arandu-SP.
Decisão: Acúmulo legal.

Ato Decisório n° 07/2013,
Maria Adélia Pimentel Tamassia, RG n° 17.792.495-0, no cargo de Dire-
tora de Escola, na EMEB “Suleide do Amaral Bueno”, em Avaré-SP,
pretende acumular com o cargo de Professora de Educação Básica na
Fundação Regional Educacional de Avaré (FREA), em Avaré-SP.
Decisão: Acúmlo legal.

Ato Decisório n° 08/2013,
Aparecido Vicente Vieira, RG n° 18.443.619-9, no cargo de Diretor de
Escola na EMEB “Maria Nazareth Abs Pimentel”, em Avaré-SP, pre-
tende acumular com o cargo de Professor de Educação Básica na
Fundação Regional Educacional de Avaré (FREA), em Avaré-SP.
Decisão: Acúmulo legal.

Ato Decisório n° 09/2013,
Fátima Khalaf Zedan, RG n° 12.754.976-6, no cargo de Diretor de
Escola no CEI “Geraldo Benedete”,em Avaré SP pretende acumular
com o cargo de PEB I/efetivo do QM na EMEB “Dona Evani Batochio
Casolato”,em Avaré SP.
Decisão: Acúmulo legal.

Ato Decisório n° 10/2013,
Elaine Regina Cruz, RG n° 25.176.295-6, no cargo de Diretor de Es-
cola no C.A.E.”Profa Maria José de Araújo” (Centrinho), em Avaré SP,
pretende acumular com o cargo de PEB I/efetivo do QM, na EMEB
“Lícínia de Oliveira Guazzelli”, em Avaré SP.
Decisão: Acúmulo legal.

Ato Decisório n° 11/2013,
Ana Rita Leal Quirino,RG n° 8.210.904, no cargo de Diretor de Escola,no
CEI “Adalgisa de Almeida Ward”, em Avaré SP, pretende acumular
com o cargo de PEB I/efetivo do QM, na EMEB “Elizabeth de Jesus
Freitas”, em Avaré SP.
Decisão: Acúmulo legal.

Ato Decisório n° 12/2013,
Maria Luiza Soares Brandi Ornellas, RG n° 16.185.778, no cargo de
Diretor de Escola, no CEI “Maurícia de Lazari Vilas Boas”, em Avaré
SP, pretende acumular com o cargo de PEE/efetivo do QM, na EMEB
“Maria Nazareth Abs Pimentel”, em Avaré SP.
Decisão: Acúmulo legal.

Ato Decisório n° 13/2013,
Marisa Teixeira Félix, RG n° 9.340.230, no cargo de Diretor de Escola na
EMEB “Victor Lampareli”, em Avaré SP, pretende acumular com o cargo
de PEB I/efetivo do QM, na “EMEB Orlando Cortez”, em Avaré SP.
Decisão: Acúmulo legal.

Ato decisório nº 14/2013,
Elaine Cristina de Angelo Capecci, RG nº 24.454.466-9, na função de
Coordenador Técnico Pedagógico, na SME de Avaré, pretende acu-
mular com o cargo de PI/efetivo do QM, na EMEB “Professor Victor
Lamparelli”, em Avaré-SP.
Decisão: Acúmulo legal.

Ato decisório 15/2013,
Maria José da Cunha, RG nº15 754 623, na função de Coordenador
Técnico Pedagógico, na SME de Avaré, pretende acumular com o
cargo de PI EE/efetivo, do QM municipal de Avaré – SP.
Decisão: Acúmulo legal.

COMUNICADO
O Programa Bolsa Familia convoca  os beneficiarios
para que compareçam aos postos de saúde mais
próximo de sua residência, apartir do dia 01/03/2013 ,
para a realização da condicionalidade da
saúde(peso).
Não esquece de levar o cartão do sus  ,o cartão
do Bolsa Familia  e as carteiras de vacinação de
todos da casa .
Verificar com antecedência os dias e horários  que
cada unidade de saúde estará realizado a
condicionalidade( peso).

Alist amento Milit ar
Jovens que nasceram em 1995.

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

Rua Sergipe, 1379 - Centro - Avaré/SP

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

Despachos do Diretor de Escola, 15/02/2013.
O Diretor de Escola, com base no Decreto 3.265 de
03/07/2012, expede os seguintes Atos Decisórios:

 CEI “Geraldo Benedete”, Avaré, SP
Ato Decisório n° 01/2013
Verancila Maria Correa Miras, R.G. N°  8.909.717, Professor (PEB I)
da EMEB “Prof° Flávio Nascimento”, em Avaré, Diretoria de Ensino
região de Avaré, pretende acumular a função de PEB I efetivo do QM,
no CEI “Geraldo Benedete”, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal.

CEI “Geraldo Benedete”, Avaré, SP
Ato Decisório n° 02/2013
Eliana Cristina Moraes Mendes de Godoy, R.G. N° 10.418.759, Pro-
fessor (PEB II – Ed. Física) da E.E. “Dr.Paulo Araújo Novaes”, em
Avaré, Diretoria de Ensino região de Avaré, pretende acumular a fun-
ção de PEB II – Ed.Fisica efetivo do QM, no CEI “Geraldo Benedete”,
em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal.

CEI “Geraldo Benedete”, Avaré, SP
Ato Decisório n° 03/2013
Gabriela América Rocha de Oliveira Leite, R.G. N°  43.010.065-6, Pro-
fessor (PEB I) da EMEB “José Rebouças de Carvalho”, em Avaré,
Diretoria de Ensino região de Avaré, pretende acumular a função de
PEB I contratado do QM, no CEI “Geraldo Benedete”, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal.

CEI “Geraldo Benedete”, Avaré, SP
Ato Decisório n° 04/2013
Aparecida Sonia de Assis Nishihara, R.G. N° 9.569.322-1, PEB I da
EMEB Fausto dos Santos Rodrigues, em Avaré, Diretoria de Ensino
região de Avaré, pretende acumular a função de Professor Coordena-
dor comissionado do QM, no CEI “Geraldo Benedete”, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal.



AVARÉ, 23 DE FEVEREIRO DE 2013SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 60422

CULTURA

Dom Vicente Zioni, sorrindo, ao lado do padre
Paulo Goecke, 1982.

Livro homenageia o centenário de Dom Vicente Zioni
Antigo arcebispo criou duas paróquias na cidade

“O Homem” é o tí-
tulo do livro que a Ar-
quidiocese de Botucatu
lança no dia 24 de fe-
vereiro para homenage-
ar o centenário de nas-
cimento de dom Vicen-
te Marchetti Zioni, que
foi o chefe da Igreja
Católica na região en-
tre os anos de 1969 e
1989.

Organizada pela jor-
nalista Adriana Ribeiro,
a obra reúne imagens
históricas, além de tex-
tos e relatos de mem-
bros do clero, leigos de
movimentos eclesiais
(Cursilho de Cristanda-
de e Treinamento de Li-
derança Cristã – TLC),
jornalistas e intelectu-
ais.

No livro, de 240 pá-
ginas, assinam crônicas
alguns autores impor-
tantes como os acadê-
micos Francisco Marins
e Hernân i  Donato ,
além do pesquisador
Gesiel Júnior, que foi
aluno de dom Zioni.

O lançamento está
programado para acon-
tecer na Catedral Me-
tropolitana de Botuca-
tu, às 11h30min deste
domingo, durante cele-
bração rel igiosa que
reunirá personalidades
e familiares do arcebis-
po, nascido em 14 de
dezembro de 1911, em
São Paulo, e falecido
em Botucatu, no dia 15
de agosto de 2007.

O volume de “O Ho-
mem” será vendido por
R$ 20,00 e a renda será
destinada à Vi la dos
Meninos Sagrada Famí-

lia, instituição assisten-
cial onde dom Zioni
passou seus ú l t imos
anos.

POR AVARÉ – No
período em que esteve à
frente do arcebispado de
Botucatu, dom Zioni
manteve relações cordi-
ais com os católicos ava-
reenses. Criou duas pa-
róquias na cidade e as
instalou em 1986: São
Pedro Apóstolo (Vilas
Martins, Timóteo e Bon-
sucesso) e Nossa Senho-
ra de Fátima (Brabância).

C u l t o  e  e r u d i t o ,
dom Zioni escreveu a
“Cronologia Avareen-
se”, trabalho que re-
constitui os primórdi-
o s  d a  V i l a  d o  R i o
Novo e a inf luência
da Igreja Catól ica na
formação cultural da
cidade.

Em 1986, por inici-
ativa do vereador Ed-
son Dias Lopes, a Câ-
mara Municipal outor-
gou-lhe o título de Ci-
dadão Avareense.

Novos locais de atendimento
A Prefeitura de Avaré informa que alguns de seus
departamentos foram, nas últimas semanas,
remanejados e estão atendendo em novos espaços.
Confira, a seguir, os novos endereços:

CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Rua São Paulo, 928

Funcionamento das 07 às 14 horas.
Telefone – 3732-0970

CEREST – CENTRO DE REFERÊNCIA EM
SAÚDE DO TRABALHADOR

Rua Pará, 1.313 - Das 08 às 17h30
Telefone – 3732-781 1

PROCON
Rua Mato Grosso, 1.650

Das 08 às 16 horas (atendimento público)
Telefones – 3732-8263/3733-8277

ALBERGUE NOTURNO MUNICIPAL
Rua Voluntários de Avaré, 1.190

Funciona 24 horas - T elefone – 3733-6441

BANCO DO POVO
Rua Rio Grande do Sul, 1.810

Das 09 às 16 horas - T elefone – 3732-6101

FALECIMENTOS
PERÍODO DE

13/02/13 A 21/02/2013

Daniel  Ferraz  Marques  dos Santos
*13/05/1982    +13/02/2013

Darci  Luiz  Vieira
*06/02/1944   +14/02/2013

Alice Leme Gonçalves
*20/06/1924     +15/02/2013
Eunice da Silva  Hoffmam
*02/09/1943     +17/02/2013

Luiz Antônio Innocenti
*10/07/1925     +17/02/2013

Maria da Silva Leme
*03/10/1918     +18/02/2013
Armando Manoel Coelho

*24/11/1926     +18/02/2013
Olivia Maria da Conceição Domini

*16/07/1926     +18/02/2013
Celia Aparecida Bovi

*25/09/1975   +18/02/2013
José Pavão Albuquerque
*11/07/1927    +18/02/2013

Idia Caroline Sarbo
*17/05/1980   +19/02/2013

Carolina Maria Citelli da Silva
*22/11/1931   +19/02/2013

Maria Aparecida dos Santos
*08/09/1943    +19/02/2013

Elias de Almeida W ard
*11/01/1925    +19/02/2013

João Bento
*08/01/1941    +21/02/2013
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O pequeno Mário no colo da mãe e rodeado
pelos irmãos, 1943.

MÁRIO BANNWART

Amor e abnegação pela terra
Perfil de um legendário agropecuarista

GESIEL JÚNIOR

Integrante de tradici-
onal família suíça, o
agropecuarista Mário
Emílio José Bannwart
nasceu em Avaré no dia
1º de janeiro de 1942.

Neto do cafeicultor
Theodor Bannwart
(1863-1950), originário
do romântico cantão de
Obwalden, ele era des-
cendente de Francisco
Bannwart, o “Userfran-
zi”, humilde criador de
ovelhas, cujos filhos emi-
graram para a região de
Campinas e ajudaram na
fundação da Colônia
Nova Helvetia.

Caçula do casal Ar-
nold Bannwart (1890-
1971) e Bertha Maria
Antonia Raymaakers
(1903-1987), ele, médico
naturalista e ela, nobre
holandesa, Mário era o
único filho brasileiro des-
sa família constituída na
Europa –
onde nasce-
ram Gerard,
Elisabeth,
Rudolf e
Paul - mas
que se mu-
dou para o
S u d o e s t e
paulista no
ano de 1937.

Em Avaré, o doutor
Arnaldo logo adquiriu ter-
ras e formou a produtiva
Fazenda Brabância. O
nome da propriedade (o
mesmo do populoso bair-
ro da Zona Sul da cida-
de) deriva-se da provín-
cia de Brabant, na Holan-
da. Foi escolhido e por ele
aportuguesado em home-
nagem à terra natal de
Bertha.

M á r i o
passou a in-
fância brin-
cando nos
campos fér-
teis da Fa-
zenda Bra-
bância, mar-
co do cultivo
de café, trigo
e banana na

Mário Bannwart (1942-2007): discreta generosidade.

região. Cresceu ao lado
dos atenciosos pais e dos
quatro irmãos, tendo fei-
to seus primeiros estudos
em Avaré.

Na juventude, como
havia manifestado gosto
pelas atividades agrícolas
e pecuárias, ele apoiava os
negócios paternos e nisso
recebeu lições de bons in-
vestimentos.

Os Bannwart, aliás, são
pioneiros em diferentes
atividades: no uso de tra-
tor, no desenvolvimento
da triticultura, na implan-
tação de curvas de nível
no cafezal, no combate à
erosão e na criação de
gado de raça.

Atitudes precursoras
de seu pai sensibilizaram
Mário, como o fim do de-

sumano horário “sol a sol”
até então imposto aos em-
pregados lavradores.

Em 1972, já experien-
te, Mário se casou com
Marisa Helaine Machado
Mendes. Dessa união vie-
ram três filhos: Marcelo,
Mário e Matheus.

Personalidade discre-
ta, o devotado empresá-
rio rural participava com
entusiasmo da organiza-
ção da Exposição Muni-
cipal Agropecuária de
Avaré (Emapa). Presidiu
a importante feira no fi-
nal dos anos 1970, a con-
vite do então prefeito Fer-
nando Cruz Pimentel, o
qual confiava na sua
competência e no seu
bom senso.

No mesmo período o
agropecuarista integrou a
diretoria executiva da Casa
da Criança Santa Elisabe-
th, entidade assistencial
cuja fundação, em 1966,
contou o apoio decisivo de
sua família.

Apoio semelhante
ofereceu à Instituição
Vera Cruz, criada pelo
Padre Emílio Immoos
(1899-1981), notável
sacerdote  suíço,  a
quem Mário venerava
pelo idealismo e pelo
cuidado com a infância
desamparada.

ESFORÇO E GENE-
ROSIDADE - Graças ao
espírito de cidadania de
Mário Bannwart, a Zona
Sul de Avaré começou a
se expandir. A partir da
década de 1980 surgiram
diversos empreendimen-
tos imobiliários que de-
ram origem aos bairros re-
sidenciais Brabância e Vila
Operária, antes partes de
sua fazenda, as quais de-
pois foram loteadas e ur-
banizadas.

Entretanto, algumas
das glebas remanescentes
ele as quis doar. Seu gesto
de generosidade viabilizou
a construção do extinto
Hospital Geral “Dr. Arnold
Bannwart”, das instalações
da Rádio Avaré AM, bem
como da praça e do pré-
dio da igreja matriz de
Nossa Senhora de Fátima.

No ano de 1983, o Mi-
nistério da Agricultura con-

templou o dedicado agro-
pecuarista avareense
com o título de “Produ-
tor Modelo”. Ele recebeu
essa premiação federal
em Brasília (DF), onde
representantes do gover-
no souberam reconhecer
o seu esforço em favor
do desenvolvimento agrí-
cola nacional.

Falecido prematura-
mente, aos 65 anos de ida-
de, em 21 de fevereiro de
2007, o abnegado Mário
Emílio José Bannwart
teve recentemente o seu
nome perpetuado num
novo conjunto residencial
da cidade.

De fato, é um justo
preito a quem amou
como poucos a própria
terra natal e a quem sou-
be honrá-la através de
uma intensa vida de tra-
balho e de pura dedica-
ção ao bem comum.
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AGROPECUÁRIA

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Agora é realidade. A
Estância Turística de Ava-
ré terá a sua Faculdade de
Tecnologia
( F a t e c ) .
Em reuni-
ões reali-
zadas este
ano entre
a direção
do Centro Estadual de
Educação Tecnológica
Paula Souza e represen-
tantes da Prefeitura, me-
didas importantes já fo-
ram definidas. Uma delas
é que a unidade da Fatec
será construída em terre-
no cedido pela Prefeitura.

A atual administração
apresentou à direção do
Centro Paula Souza duas

Prefeitura conquista a Fatec para Avaré
 Município vai doar área para construção da Faculdade de Tecnologia

opções de áreas que aten-
dem os requisitos da ins-
tituição; um no Bairro Ca-

margo, pró-
ximo ao
Centro de
Ressociali-
zação, e
outro, nas
imediações

do Lago Bertha Bannwart,
na Brabância. Técnicos do
Centro Paula Souza já ma-
nifestaram interesse nas
duas opções e deverá vi-
sitar os locais nas próxi-
mas semanas.

Outro tema em anda-
mento é a definição dos
primeiros três cursos a se-
rem ministros pela futura
Fatec local. Um dos crité-

rios para a escolha é evi-
tar conflito com os cursos
já oferecidos pelo Institu-
to Federal de Avaré. O as-
sunto será debatido pelos
dirigentes atuais na próxi-
ma reunião do Secretaria
Municipal, marcada para o
próximo dia 25 de feverei-
ro. Por sua vez, a Secre-
taria Municipal de Indús-
tria, Comércio, Ciência e
Tecnologia já agendou
reunião com representan-
tes de empresas, indústri-
as e comércio da cidade, a
fim de consultá-los sobre
o assunto.

Hoje existem Faculda-
des de Tecnologia manti-
das pelo Centro Paula
Souza em mais de quaren-

ta municípios paulistas.
Dados indicam que essa
modalidade de educação
pública superior já colocou
no mercado de trabalho
milhares de tecnólogos.

Anualmente as Fatecs
capacitam profissionais de
nível superior com forma-
ção abrangente em conhe-
cimentos científicos, hu-
manísticos e tecnológicos,

graças à composição de
currículos de desenvolvi-
mento tecnológico e eco-
nômico, os quais se ade-
quam às demandas soci-
ais de bens e serviços.

Direcionado aos pro-
fissionais da imprensa, a
comissão organizadora
da 48ª Exposição Muni-
cipal Agropecuária de
Avaré (EMAPA) promo-
veu um coquetel na noite
do último dia 21, no Nú-
cleo Nelore, para lançar
a mostra anual que este
ano será realizada de 01
a 10 de março, com par-
ticipação de criadores de
todo o país.

Feira conhecida naci-
onalmente, a EMAPA terá

Coquetel para imprensa
abre a EMAPA 2013
Evento teve lugar na sede do Núcleo Nelore de Avaré

este ano a presença de
animais de 14 espécies
bovinas e equinas de ex-
celência. A estimativa é
que mais de 12 milhões
sejam arrecadados duran-
te o certame que mais
uma vez será realizado no
Parque Fernando Cruz
Pimentel.

Confirmaram partici-
pação criadores das raças
bovinas Nelore e Nelore
Mocho, Guzerá, Brah-
man, Gir, Angus, Simen-
tal, Santa Gertrudes e Jer-

sey. Também confirma-
ram presença criadores
das raças equinas Manga-
larga Marchador, Manga-
larga Paulista, Lusitano,
Bretão e Percheron. Ha-
verá ainda na programa-
ção palestras técnicas,
minicursos e demonstra-
ção de máquinas e equi-
pamentos agrícolas.

Outras informações
podem ser obtidas atra-
vés do telefone (14)3732-
1608 ou pela página
www.neloreavare.com.br

Durante a última se-
mana, os setores da Secre-
taria Municipal da Saúde,
em integração com as re-
partições ligadas à Secre-
taria Municipal de Desen-
volvimento e Assistência
Social, Secretaria Especi-
al da Pessoa com Defici-
ência, Fundo Social de So-
lidariedade e Conselho
Tutelar, voltaram a expor
as atribuições de cada área
com vistas a uma maior
integração e sintonia. Mais
uma vez, o encontro en-

SAÚDE

Integração da Saúde é discutida em encontro
Setores debateram problemas comuns no CRAS

tre os profissionais acon-
teceu no CRAS do Bon-
sucesso.

Pensado e articulado
pela direção da Atenção
Básica da Secretaria da
Saúde, a partir de diagnós-
ticos feitos nas Unidades
Básicas da cidade, o en-
contro, entre outros te-
mas, debateu caminhos
para resolver a questão da
falta de integração entre os
serviços e ações das dife-
rentes pastas que atendem
pontos comuns.

A primeira reunião se-
torial foi realizada no dia
29 de janeiro, mas tendo
em vista a complexidade
de serviços, os participan-
tes optaram por outros En-
contros de Integração, re-
alizados nos últimos dias
15 e 22 de fevereiro.

Para os próximos pe-
ríodos serão eleitos repre-
sentantes de cada área
para comissão integrada
que acompanhará o de-
senvolvimento dos traba-
lhos em toda o município.


