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No último dia 26, o Posto de Saúde do distrito de 
Barra Grande estava diferente: na data, a Secretaria de 
Esportes e Lazer da Estância Turística de Avaré, em par-
ceria com os alunos do Instituto Federal de São Paulo 
(IFSP) e a empresa ABC Pipas, realizaram várias atividades 
recreativas com as crianças da escola Professor Moacir 
Correia Parise.

Idealizado pela coordenação do posto, a ação, cha-
mada de “Dia Feliz,” possibilitou a mais de 40 crianças 
participação em atividades variadas, como danças, 
brincadeiras e oficinas de pipas, por exemplo. O obje-
tivo foi permitir à criança adaptação a novos desafios, 
aumentando sua integração física e social, melhorando 
seus valores éticos, desbloqueando sua timidez e de des-
cobrir suas habilidades através da brincadeira. “Com isso, 
as crianças, ao participarem das atividades recreativas, 
tem a oportunidade de explorar a si mesma e o ambiente 
ao seu redor, expandindo suas emoções”, destacou um 
dos representantes da secretaria durante a iniciativa. 

Já na saída, os agentes e voluntários marcaram nova 
visita ao local, o que deve acontecer já nas próximas 
semanas. A Secretaria de Esportes, em nota, agradeceu 
o total apoio das seguintes pessoas: Sirlene, Patrícia, 
Valdeci, Deise, coordenadora Sandra e professores Ales-
sandra, Célia, Ney, além dos alunos da IFSP e Marcelo e 
Simone, da ABC Pipas.

Prefeitura promove ação de 
Lazer na Barra Grande

Denominado de “Dia Feliz”, 
a iniciativa aconteceu no 
Posto de Saúde do citado 

distrito avareense
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JUSTIFICATIVAS

EDITAIS DE LICITAÇÃO

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)                

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do 
Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem 
cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de 
multiprocessador, maquina de lavar roupas, tal quebra de ordem 
cronológica é necessária para o  atendimento a escola e creche, 
sendo imprescindível para o bom atendimento a municipalidade.
Fornecedor : Cybelar Com.e Ind.Ltda
Empenhos : 10908, 10909/2013
Valor : R$ 1.529,00

Avaré, 28 de Setembro de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)                

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do 
Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem 
cronológica de pagamentos por se tratar de fornecimento de 
cotas de gas , tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
por se tratar de fornecimento de gás , sendo imprescindível para 
o preparo da alimentação.
Fornecedor :  Dorival Dionizio Gomes ME
Empenhos : 10250, 10689/2013
Valor : R$ 185,00

Avaré, 28 de Setembro de 2013.                                
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)                

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,  vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de serviço de impressão do Semanário 
Oficial e serviço de veiculação de anuncio do calendário de 
atividades em comemoração de 152 anos de Avaré, 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 : Editora Vieira Aires Ltda
Empenhos : 9141, 11929/2013
Valor : R$ 3.730,00

Avaré, 28 de Setembro de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)                

   Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do 
Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem 
cronológica de pagamentos por se tratar de fornecimento de 
peças, tal quebra de ordem cronológica se justifica, para atender 
em caráter de urgência o CEI Adalgisa de Almeida Ward.
Fornecedor : Fiorato e Trombeta Ltda ME
Empenhos : 11896/2013
Valor : R$ 150,00

Avaré, 28 de Setembro de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)                

  Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do 
Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem 
cronológica de pagamentos por se tratar de  serviço prestado 
com publicação, tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para a publicação do edital para o setor de licitações.
Fornecedor : Imprensa Oficial Estado S.A
Empenhos : 12160/2013
Valor : R$ 6.029,23

Avaré, 28 de Setembro de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)                
  Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, 
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica 
de pagamentos por se tratar de serviço prestado com publicação 
de edital, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária , 

sendo que é a única empresa que faz publicações, para este 
setor de licitações, em jornais de grande circulação e no Diário 
Oficial da União, conforme a Lei 8.666/93.
Fornecedor :  Patria Designers Pub. E Prop. Ltda
Empenhos : 12226/2013
Valor : R$ 2.115,00

Avaré, 28 de Setembro de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)                

   Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do 
Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem 
cronológica de pagamentos por se tratar de fornecimento de vale 
transporte, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária  
para a atender os alunos da  rede municipal e estadual.
Fornecedor : Viação Lira Ltda
Empenhos : 4408 à 4440/2013
Valor : R$ 15.600,00

Avaré, 28 de Setembro de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)                

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de fornecimento de peças, tal quebra 
de ordem cronológica se justifica, pois o material é necessário 
para a manutenção da frota municipal, sendo  imprescindível 
para o bom funcionamento dos serviços.
Fornecedor : Alaine Maratta
Empenhos : 14072, 14915, 14916, 15783, 15828, 15784, 
15827, 18055, 18054, 18055, 18054, 17288, 17287, 18233, 
18209, 18210, 18211, 15911, 15990, 15991, 17290, 17289/2008, 
5937, 5944, 5950, 5876, 6024, 6486, 7726, 8930, 9224, 9375, 
9507, 10218, 10435, 10689/2012
Valor : R$ 4.401,27

Avaré, 28 de Setembro de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 144/13 – PROCESSO Nº. 442/13
Objeto: Locação de veículos para atividades da Secretaria de 
Assistência Social.
Data de Encerramento: 16 de outubro de 2013  das 09:30 às 
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 16 de outubro de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 233 – Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 23 de setembro de 2013 – Emilene Picinini 
Ferreira – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 145/13 – PROCESSO Nº. 444/13
Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de 
locação de computadores para toda municipalidade.
Data de Encerramento: 17 de outubro de 2013  das 09:30 às 
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 17 de outubro de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 233 – Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 27 de setembro de 2013 – Emilene Picinini 
Ferreira – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 146/13 – PROCESSO Nº. 446/13
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de mão 
de obra, equipamentos e ferramentas para aplicação de massa 
asfáltica.
Data de Encerramento: 09 de outubro de 2013  das 14:30 às 
15:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 09 de outubro de 2013  às 15:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 233 – Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 27 de setembro de 2013 – Emilene Picinini 
Ferreira – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 124/13 – PROCESSO Nº. 430/13
Objeto: Aquisição de materiais de construção para diversas 
secretarias.
Recebimento das Propostas: 16 de setembro de 2013 das 8hs 

até 18 de outubro de 2013 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 18 de outubro de 2013  das 08:35 às 
08:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 18 de outubro de 2013  às 09:00 
horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bbmnet.com.br - 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13 de setembro de 
2013 – Emilene Picinini Ferreira – Pregoeira.

DELIBERAÇÃO
Pregão Eletrônico n° 123/13 – Processo n° 429/13
A Senhora EMILENE PICININI FERREIRA, Pregoeira Oficial, no 
uso de suas atribuições legais, DETERMINA a rerratificação do 
edital nos termos a serem conferidos no site: www.avare.sp.gov.
br e www.bbmnet.com.br.
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei  8.666/93 c/c Lei 
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 14 de outubro de 
2013, às 15 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 25 de setembro de 
2013.

Pregão Eletrônico n° 126/13 – Processo n° 439/13
A Senhora EMILENE PICININI FERREIRA, Pregoeira Oficial, no 
uso de suas atribuições legais, DETERMINA a rerratificação do 
edital em epígrafe, nos seguintes termos:
FICA EXCLUÍDO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA O SEGUINTE 
DOCUMENTO:
* Registro ou inscrição no Conselho Regional de Farmácia – 
CRF.
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei  8.666/93 c/c Lei 
10.520 de 17 de julho de 2002, mantém-se o dia 10 de outubro 
de 2013, às 09 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 25 de setembro de 
2013.

 HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c 
Lei 10.520/02 HOMOLOGA a Empresa GUILHERME VICTOR 
HADDAD – ME, objetivando passeio para Barra Bonita para 
idosos da Vila Dignidade, relativa ao Pregão Presencial nº. 
127/13 – Processo nº. 377/13 - Homologado em: 19/09/2013.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 
10.520/02 HOMOLOGA a Empresa CALÇADOS LEJON LTDA 
EPP referente o lote 02, objetivando a aquisição de meias e tênis 
para a Rede Municipal, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 101/13 
– Processo nº. 359/13 - Homologado em: 20/09/2013.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme 
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 
HOMOLOGA a Empresa CIRÚRGICA NOVA ERA COMÉRCIO 
DE PRODUTOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME, 
objetivando a aquisição de materiais médico-hospitalares para 
as Unidades de Saúde, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 109/13 
– Processo nº. 397/13 - Homologado em: 26/09/2013.

HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme 
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 
HOMOLOGA a Empresa ECCO NATURA CONSTRUÇÕES 
LTDA EPP,  objetivando elaboração de projeto para reforma e 
ampliação do Posto de Abastecimento de Combustível, relativa 
à Tomada de Preços nº. 010/13 – Processo nº. 312/13 - 
Homologado em: 11/09/2013.

 ADJUDICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº. 101/13 – Processo nº. 359/13
Fica adjudicado a Empresa CALÇADOS LEJON LTDA EPP 
referente o lote 02, com valor total de R$ 318.942,36 (trezentos 
e dezoito mil novecentos e quarenta e dois reais e trinta e 
seis centavos), objetivando a aquisição de meias e tênis para a 
Rede Municipal – adjudicado em: 17/09/2013.

Tomada de Preços nº. 010/13 – Processo nº. 312/13
Fica adjudicado a Empresa ECCO NATURA CONSTRUÇÕES 
LTDA EPP, com valor total de R$ 21.900,00 (vinte e um mil 
novecentos reais), objetivando elaboração de projeto para 
reforma e ampliação do Posto de Abastecimento de Combustível 
– adjudicado em: 11/09/2013.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 128/13 – Processo nº. 415/13
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa THE CENTER 
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INFORMÁTICA LTDA – EPP, com valor global de R$ 399,90 
(trezentos e noventa e nove reais e noventa centavos) 
objetivando a instalação de sistema de rede de Internet no 
período da Copa de Basquete, com fulcro no artigo 24 da Lei 
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 
06 de setembro de 2013 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito 
Municipal.

Dispensa nº. 133/13 – Processo nº. 431/13
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a Senhora TACIANA 
MIRELA DE OLIVEIRA NUNES, com valor global de R$ 
7.050,00 (sete mil e cinquenta reais) objetivando a elaboração 
de diagnóstico nos prédios públicos da Secretaria de Educação 
quanto à acessibilidade, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 12 de 
setembro de 2013 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 064/11 – Processo nº. 218/11, Contrato (181/11), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e 
a empresa OBJETIVA ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA 
EPP, objetivando a execução de ações de apoio a prestação de 
serviços de assistência técnica individual à população carente 
do Bairro Jardim Tropical, com prorrogação até 30 de outubro de 
2013 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 070/11 – Processo nº. 351/11, Contrato 
(326/11), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré e a empresa NUTRICIONALE COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA, objetivando aquisição de carnes, ovos e 
gêneros alimentícios para a Central de Alimentação Municipal, 
com prorrogação até 30 de setembro de 2013 – Paulo Dias 
Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 070/11 – Processo nº. 351/11, Contrato 
(325/11), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e a empresa J. E. RISSI ALIMENTOS ME, objetivando 
aquisição de carnes, ovos e gêneros alimentícios para a Central 
de Alimentação Municipal, com prorrogação até 30 de setembro 
de 2013 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

RESCISÃO
Fica RESCINDIDO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 051/13 – Processo nº. 097/13, que fazem entre si 
a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o senhor RODRIGO 
DE TOLOSA CASTRO, objetivando a locação de imóvel na Rua 
Minas Gerais nº 1.133 para instalação do SEMADS, PRONATEC, 
Plantão Social e CREAS. Rescindido em: 03/06/13 – Paulo Dias 
Novaes Filho - Prefeito Municipal.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 108/13 – Processo nº. 310/13, objetivando 
a aquisição de veículos para o CEREST, conforme preceitua 
o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - 
Revogada em: 18/09/13 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito 
Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 125/13 – Processo nº. 374/13, objetivando 
o fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas 
para aplicação de 450 toneladas de massa asfáltica, conforme 
preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
- Revogada em: 26/09/13 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito 
Municipal.

Fica REVOGADO o Lote 01 do  PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
101/13 – Processo nº. 359/13, objetivando a aquisição de meias 
e tênis para alunos da Rede Municipal, conforme preceitua 
o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - 
Revogada em: 04/09/13 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito 
Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 108/13 – Processo nº. 386/13, objetivando 
a aquisição de bebedouro para o DST/AIDS, conforme preceitua 
o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - 
Revogada em: 11/09/13 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito 
Municipal.

ADENDO AO CONTRATO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/13 
– PROCESSO Nº 282/13
CONTRATO Nº 263/13
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística 
de Avaré, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, através do presente, esclarece que será incluído na 
CLÁUSULA SEXTA, referente ao Processo em epígrafe, 
visando a aquisição de hortifrutis para a Merenda Escolar, o 

seguinte item (em sublinhado):
Nome: Rosa Ferreira dos Santos Ribeiro
CPF: 047.863.218-50, vinculado ao CNPJ nº 08.506.151/0001-
28
DAP: IN-SP0013000-00031-121107

ADENDO AO CONTRATO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/13 
– PROCESSO Nº 282/13
CONTRATO Nº 264/13
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística 
de Avaré, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, através do presente, esclarece que será incluído na 
CLÁUSULA SEXTA, referente ao Processo em epígrafe, 
visando a aquisição de hortifrutis para a Merenda Escolar, o 
seguinte item (em sublinhado):
Nome: Alexandre Gabriel Ribeiro
CPF: 250.356.208-67, vinculado ao CNPJ nº 08.839.410/0001-
32
DAP: Sdw 0250356208671807130312

ADENDO AO CONTRATO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/13 
– PROCESSO Nº 282/13
CONTRATO Nº 265/13
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística 
de Avaré, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, através do presente, esclarece que será incluído na 
CLÁUSULA SEXTA, referente ao Processo em epígrafe, 
visando a aquisição de hortifrutis para a Merenda Escolar, o 
seguinte item (em sublinhado):
Nome: Cláudio Antônio Engler
CPF: 021.163.028-46, vinculado ao CNPJ nº 10.574.726/0002-
72
DAP: Sdw 0021163028461004131009

ADENDO AO CONTRATO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/13 
– PROCESSO Nº 282/13
CONTRATO Nº 266/13
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística 
de Avaré, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, através do presente, esclarece que será incluído na 
CLÁUSULA SEXTA, referente ao Processo em epígrafe, 
visando a aquisição de hortifrutis para a Merenda Escolar, o 
seguinte item (em sublinhado):
Nome: José Aparecido Paixão
CPF: 020.757.828-14, vinculado ao CNPJ nº 08.406.619/0001-
02
DAP: Sdw 0020757828142607101111

ADENDO AO CONTRATO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/13 
– PROCESSO Nº 282/13
CONTRATO Nº 267/13
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística 
de Avaré, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, através do presente, esclarece que será incluído na 
CLÁUSULA SEXTA, referente ao Processo em epígrafe, 
visando a aquisição de hortifrutis para a Merenda Escolar, o 
seguinte item (em sublinhado):
Nome: Taídes de Moraes
CPF: 041.513.489-89, vinculado ao CNPJ nº 08.348.026/0001-
37
DAP: Sdw 0041513418890909100940

ADENDO AO CONTRATO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/13 
– PROCESSO Nº 282/13
CONTRATO Nº 268/13
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística 
de Avaré, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, através do presente, esclarece que será incluído na 
CLÁUSULA SEXTA, referente ao Processo em epígrafe, 
visando a aquisição de hortifrutis para a Merenda Escolar, o 
seguinte item (em sublinhado):
Nome: Sidnei Aparecido Fratte
CPF: 373.806.578-44, vinculado ao CNPJ nº 16.517.008/0001-
60
DAP: Sdw 0373806578441203130325

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 128/13 – Processo nº. 415/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: THE CENTER INFORMÁTICA LTDA – EPP.
Objeto: Contratação de empresa para instalação de sistema de 
rede de Internet no período da Copa de Basquete.
Valor Global: R$ 399,90 (trezentos e noventa e nove reais e 
noventa centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 06/09/2013.

Modalidade: Dispensa nº. 133/13 – Processo nº. 431/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: TACIANA MIRELA DE OLIVEIRA NUNES.
Objeto: Elaboração de diagnóstico nos prédios públicos da 
Secretaria de Educação quanto à acessibilidade.

Valor Global: R$ 7.050,00 (sete mil e cinquenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 12/09/2013.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 110/13 – Processo nº. 
314/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: GARROTE & DA SILVA LTDA.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais 
de escritório para diversos setores da municipalidade.
Valor Global: R$ 25.616,68 (vinte e cinco mil seiscentos e 
dezesseis reais e sessenta e oito centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 23/08/2013.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 127/13 – Processo nº. 
377/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: GUILHERME VICTOR HADDAD – ME.
Objeto: Contratação de empresa para realização de passeio 
para Barra Bonita, para idosos da Vila Dignidade.
Valor Global: R$ 3.170,00 (três mil cento e setenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 19/09/2013.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 101/13 – Processo nº. 
359/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: CALÇADOS LEJON LTDA EPP referente o lote 02.
Objeto: Aquisição de meias e tênis para a Rede Municipal.
Valor Global: R$ 318.942,36 (trezentos e dezoito mil 
novecentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 20/09/2013.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 103/13 – Processo nº. 
361/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: VOLLET & HENRIQUE LTDA ME referente os 
itens 01 e 06.
Valor Global: R$ 8.990,00 (oito mil novecentos e noventa 
reais).
Contratado: JAIRO ANTÔNIO ZANATTA EPP referente o item 
03.
Valor Global: R$ 60.747,68 (sessenta mil setecentos e 
quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos).
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para as 
UBS’s e ESF’s.
Data da Assinatura do Contrato: 09/09/2013.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 109/13 – Processo nº. 
397/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: CIRÚRGICA NOVA ERA COMÉRCIO DE 
PRODUTOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME.
Objeto: Aquisição de materiais médico – hospitalares para as 
Unidades de Saúde.
Valor Global: R$ 5.850,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta 
reais).
Data da Assinatura do Contrato: 26/09/2013.

EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇOS
Modalidade: Tomada de Preços nº. 010/13 – Processo nº. 
312/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: ECCO NATURA CONSTRUÇÕES LTDA EPP.
Objeto: Elaboração de projeto para reforma e ampliação do 
Posto de Abastecimento de Combustível.
Valor Global: R$ 21.900,00 (vinte e um mil novecentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 18/09/2013.
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CONSELHOS

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO
O  Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente – CMDCA,  Sr. Rubens Renato Pereira,   vem 
por meio deste convocar todos Conselheiros,  para  Reunião 
Ordinária, na data de 03/10/2013 as 09:00 horas na sala dos 
Conselhos Municipais junto à Secretaria Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social – SEMADS,  situada na Rua Rio 
Grande do Sul, 1750 (fundos).
Pauta :
•	Reunião ordinária mensal;
•	leitura de ata, documentos, deliberações e encaminhamentos;
•	outros assuntos.
Contamos com a   presença de todos  no caso de imprevistos, 
favor comunicar por escrito com antecedência
e- mail: cmdca@avare.sp.gov.br                   

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA

Ficam por meio desta CONVOCADOS os Conselheiros do 
CMPC – Conselho Municipal de Política Cultural para REUNIÃO 
ORDINÁRIA a se realizar no próximo dia 01 de Outubro de 2013 
(terça-feira) às dezoito horas e trinta minutos (18h30) no CAC 
– Oficinas Culturais José Reis Filho, Rua Rio de Janeiro, 1763.
Pauta da Reunião:
•	 Aprovação da ata da reunião de 02/09/2013 enviada por 
correio eletrônico;
•	 Distribuição de novos processos;
•	 Processo n°33/2013 – Fundação Cultural de Avaré;
•	 Processo n°39/2013 – Indicação das áreas para o Prêmio 
Cultural; 
•	 Processo n°40/2013 – Artistas Plásticos;
•	 Processo n°41/2013 – Curso Defesa Pessoal com disciplinas 
militares;
•	 Processo n°42/2013 – Semana Municipal da Juventude;
•	 Processo n°43/2013 – Pintura Passo a Passo;
•	 Apontamentos da Secretaria;
•	 Assuntos de Interesse.
As reuniões do CMPC são abertas à população.

Avaré, 23  de Setembro  de 2013.
GUMERCINDO CASTELUCCI FILHO

PRESIDENTE CMPC

EDITAL 
O Conselho Municipal de Assistência Social de Avaré – CMAS, 
através de sua Comissão Eleitoral para Sociedade Civil, 
nomeada através da Resolução nº 12/13 – CMAS, nos termos 
da Lei Municipal nº 1.695/13, vem através do presente tornar 
público que a Eleição dos membros da Sociedade Civil para 
compor o Conselho Municipal de Assistência Social, em virtude 
da Conferência Estadual de Assistência Social, será realizada no 
dia 04 de outubro de 2013 às 14 horas, em primeira convocação, 
com quroum legal e às 14h30 min em segunda convocação, com 
o número de presentes. A eleição será na sala dos conselhos 
municipais, situada na Rua Rio Grande do Sul, 1750, fundos, 
Avaré, onde todos os membros estão convocados.

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 
COMTUR AVARÉ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2013

1ª, 2ª CHAMADA
O presidente do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR 
Avaré, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 1.275, de 
10 de novembro de 2009, Artigo 10, §s 1º, 2º e 3º e Artigo 14, 
CONVOCA seus conselheiros titulares e suplentes e CONVIDA 
os cidadãos avareenses interessados no desenvolvimento 
turístico do município, para comparecerem à 10ª Reunião 
Ordinária, a ser realizada no dia 02 de outubro de 2.013, 
quarta-feira, na sede da Associação Regional dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos de Avaré (AREA), Rua dos Engenheiros, 
26, Colina da Boa Vista, Avaré-SP, em primeira chamada  às 
18h30, com a maioria simples de seus membros; e em segunda 
chamada às 19h00, com qualquer quórum, independente da 
proporcionalidade de sua constituição, para deliberar sobre a 
seguinte PAUTA: I. Abertura; II. Expediente: 1) Comunicação 
do Presidente; 2) Informes da Secretaria Executiva; 
III. ORDEM DO DIA: 1. Leitura, discussão e votação da 
ata da reunião anterior; 2. Avaliação dos relatórios das 
Comissões; 3. Discussão sobre o artesanato de Avaré; 4. 
Demais assuntos, deliberativos ou não, mas de interesse 
do colegiado de turismo; 5. Palavra Livre; 6. Encerramento.
Estância Turística de Avaré, 23 de setembro de 2.013

LAMBERTUS HEIJMEIJER
Presidente

VILMA ZANLUCHI 
Secretária Executiva

FERNANDO FRANCO AMORIM
Secretário Adjunto

RESOLUÇÃO CMAS nº 15, de 25 de setembro de 2013.

(Dispõe sobre demonstrativo físico-financeiro recurso federal 
ano 2012)
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do mu-
nicípio de Avaré, no uso de suas atribuições legais e;
1. Considerando que o CMAS recebeu o demonstrativo físico-
-financeiro do ano de 2012, referente a serviços com recursos 
do governo federal;
2. Considerando que o CMAS fez o preenchimento do questio-
nário exclusivo ao conselho sobre a ementa;
3. Considerando que ocorreu reunião ordinária mensal, na data 
de hoje, onde foram discutidos, analisadas e respondido o ques-
tionário das considerações retro epigrafadas
R E S O L V E 
Artigo 1º –APROVAR TOTALMENTE o demonstrativo físico-
-financeiro do serviço com recurso federal ano calendário 2012.
Artigo 2º – Esta Resolução entra em vigor nesta data, estando 
afixado na Sala do Conselho Municipal.
Estância Turística de Avaré, aos 25 de setembro de 2013.            

Priscila Félix
Presidente 

RESOLUÇÃO CMAS nº 16, de 25 de setembro de 2013.

(Dispõe sobre demonstrativo físico-financeiro recurso federal 
ano 2012 – Gestão PBF)
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do mu-
nicípio de Avaré, no uso de suas atribuições legais e;
1. Considerando que o CMAS recebeu o demonstrativo físico-
-financeiro do ano de 2012, referente a gestão do PBF realizada 
com recursos do governo federal;
2. Considerando que o CMAS fez o preenchimento do questio-
nário exclusivo ao conselho sobre a ementa;
3. Considerando que ocorreu reunião ordinária mensal, na data 
de hoje, onde foram discutidos, analisadas e respondido o ques-
tionário das considerações retro epigrafadas
R E S O L V E 
Artigo 1º –APROVAR TOTALMENTE o demonstrativo físico-
-financeiro da gestão PBF com recurso federal ano calendário 
2012.
Artigo 2º – Esta Resolução entra em vigor nesta data, estando 
afixado na Sala do Conselho Municipal.
Estância Turística de Avaré, aos 25 de setembro de 2013.            

Priscila Félix
Presidente 

RESOLUÇÃO CMAS nº 17, de 25 de setembro de 2013.
(Dispõe sobre demonstrativo físico-financeiro recurso federal 
ano 2012 – Gestão SUAS)
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do mu-
nicípio de Avaré, no uso de suas atribuições legais e;
1. Considerando que o CMAS recebeu o demonstrativo físico-
-financeiro do ano de 2012, referente a gestão do SUAS realiza-
da com recursos do governo federal;
2. Considerando que o CMAS fez o preenchimento do questio-
nário exclusivo ao conselho sobre a ementa;
3. Considerando que ocorreu reunião ordinária mensal, na data 
de hoje, onde foram discutidos, analisadas e respondido o ques-
tionário das considerações retro epigrafadas
R E S O L V E 
Artigo 1º –APROVAR TOTALMENTE o demonstrativo físico-
-financeiro da gestão SUAS com recurso federal ano calendário 
2012.
Artigo 2º – Esta Resolução entra em vigor nesta data, estando 
afixado na Sala do Conselho Municipal.
Estância Turística de Avaré, aos 25 de setembro de 2013.            

Priscila Félix
Presidente 

CONVOCAÇÃO 
A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 
(CMAS) Sra. Priscila Félix, vem por meio deste, nos termos da 
Lei Municipal nº 1.695/13, convocar todos os representantes 
do governo para o CMAS (SEMADS, Secretaria Municipal 
de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria 
Municipal de Obras, Habitação e Serviços, Secretaria 
Municipal de Fazenda) e os membros eleitos da sociedade 
civil para para reunião Extraordinária que será realizada 
na data de 04/10/2013  às 15:00h, na  Sala dos Conselhos 
Municipais junto à Secretaria Municipal Assistência e 
Desenvolvimento Social situada na Rua Rio Grande do Sul, 
1750, fundos.
Pauta:
•	 Eleição da Presidência e Vice Presidência do 
CMAS.

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

e-mail:   cmas@avare.sp.gov.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 186/2013

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

Class. Nome
15º ANNA BEATRIZ LADAGA VICENTE
16º CESAR AUGUSTO ZANLORENZI NICODEMO
17º BRUNA BARBOSA FURTADO

             
Estância Turística de Avaré, aos 25 dias do mês de Setembro de 2013.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 187/2013

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato 
representado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos 
da Portaria nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando não 
comparecimento do 36º classificado convocado através do 
edital de convocação nº 184/2013, convoca os classificados 
no Concurso Público nº 001/2009, homologado pelo Decreto 
nº 2.223 de 15/10/09, publicado em 24/10/09, prorrogado pelo 
Decreto nº 2.934 de 19/10/2011, publicado em 22/10/2011, para 
o exercício de Emprego Público junto aos PSFs, na função de 
ENFERMEIRO – PSF, conforme classificação abaixo descrita; a 
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da 
data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos 
Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do 
Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga.      

Class. Nome
37º MARIANA ANDRADES FIORINI

Estância Turística de Avaré, aos 25 dias do mês de Setembro de 2013.
DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN

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

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 188/2013

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato 
representado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos 
da Portaria nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando não 
comparecimento do 10º classificado convocado pelo edital 
nº 172/2013, convoca os classificados no Concurso Público 
nº 001/2009, homologado pelo Decreto nº 2.223 de 15/10/09, 
publicado em 24/10/09, prorrogado pelo Decreto nº 2.934 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2.013

1ª; 2ª CONVOCAÇÃO

A presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - 
CMDR Avaré, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 1.574, de 
15 de maio de 2012; o Decreto 3.244, de 18 de junho de 2012; o Artigo 
6, inciso IV e Artigo 11, parágrafos 1º e 2º do Regimento Interno (RI), 
CONVOCA seus conselheiros e CONVIDA os cidadãos avareenses 
interessados no desenvolvimento rural do município, para comparecerem 
à 10ª Reunião Ordinária, a ser realizada no dia 07 de outubro de 2.013, 
segunda-feira, na sede da CATI Regional Avaré, Rua Santa Catarina, 
1.901, Centro, Avaré-SP, em primeira convocação às 17h00, com 
pelo menos a metade de seus membros e em segunda convocação 
às 18h00, com qualquer número de conselheiros, para deliberar sobre 
a seguinte PAUTA: I. Abertura; II. Expediente: 1) Comunicação da 
Presidente; 2) Informes da Secretaria Executiva; III. ORDEM DO DIA: 
1. Leitura, discussão e aprovação da ata da 9ª Reunião Ordinária e 
2ª Reunião Extraordinária de 2013; 2. Compras Governamentais – 
PNAE, PAA, PPAIS; 3. Controle Social na Emissão de DAP/PRONAF; 
4. Demais assuntos, deliberativos ou não, mas de interesse do 
colegiado rural.
Estância Turística de Avaré, 27 de setembro de 2.013

ROSMARIY BATISTA FOGAÇA
Presidenta

RUI FERREIRA 
Secretário Executivo

FERNANDO FRANCO AMORIM
Secretário Adjunto
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de 19/10/2011, publicado em 22/10/2011, para o exercício de 
Emprego Público junto aos PSFs, na função de AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO – PSF , conforme classificação abaixo 
descrita; a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento 
de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio 
Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga.
Class. Nome
11º BEBIANA APARECIDA PIRES DE CAMARGO

Estância Turística de Avaré, aos 25 dias do mês de Setembro de 2013.
DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN

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

DENOMINAÇÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PSF
ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da  L.C. Nº 097/2009
REQUISITO Ensino Médio Completo , Experiência em Computação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 189/2013

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

Class. Nome
11º CLAUDIA DOMINGUES NISHIDA
12º MAYRA BAGALI MAZZA

  Estância Turística de Avaré, aos 25 dias do mês de Setembro de 2013.
DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN

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

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 190/2013

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato 
representado pela Sra Deira Alizia Visentin Vilen, nos termos 
da Portaria nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando o 
aumento da demanda de serviços e mão de obra e não 
comparecimento do 11º e 13º classificados convocado pelo 
Edital nº 164/2013, convoca os classificados no Concurso 
Público nº 001/2010, homologado pelo Edital nº 001/2010 de 
11/05/2010, prorrogado pelo Decreto nº 3185 de 03/05/2012, 
publicado em 05/05/2012, para o cargo de PEDREIRO, 
conforme classificação abaixo descrita; a comparecer no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação 
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão 
de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga.
Class. Nome
14º GERALDO MURIA LAJARIM
15º EDSON FRANCISCO AZEVEDO

 Estância Turística de Avaré, aos 25 dias do mês de Setembro de 2013.
DEIRA ALIZIA VISENTIN VILEN

Secretária Municipal da Administração
ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010

DENOMINAÇÃO PEDREIRO
Compreende em executar tarefas referentes à execução de serviços 
de alvenarias em construção civil, assentando pedras ou tijolos de argila 
ou concreto, em camadas superpostas e rejuntando e fixando-os com 
argamassa e outros similares. Executa tarefas afins designadas pela chefia 
imediata.

REQUISITO Ensino Fundamental Incompleto- mínimo 4ª série.
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 191/2013

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato 
representado pela Sra Deira Alizia Visentin Vilen, nos termos 
da Portaria nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando 
exoneração da Sra Renata Cristina Bento e não 
comparecimento do 88º classificado convocado pelo Edital 
nº 163/2013, convoca os classificados no Concurso Público nº 
001/2010, homologado pelo Edital nº 001/2010 de 11/05/2010, 
prorrogado pelo Decreto nº 3185 de 03/05/2012, publicado em 
05/05/2012, para o cargo de SERVENTE (LIMPEZA), conforme 
classificação abaixo descrita; a comparecer no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, 
no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, 
situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 

da vaga.
Class. Nome
89º MARIA DIVA PAULINO DA ROCHA

  Estância Turística de Avaré, aos 25 dias do mês de Setembro de 2013.
DEIRA ALIZIA VISENTIN VILEN

Secretária Municipal da Administração
ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010

DENOMINAÇÃO SERVENTE (LIMPEZA)
Compreende em executar trabalho rotineiro de limpeza em geral nos prédios 
municipais, espanando, varrendo, lavando ou encerando dependências, móveis, 
utensílios e instalações, bem como preparar e servir café, chás e outros, para atender 
as necessidades da administração municipal, manter as condições de higiene e 
conservá-las. Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.

REQUISITO Ensino Fundamental Incompleto.
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 192/2013

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato 
representado pela Sra Deira Alizia Visentin Vilen, nos termos 
da Portaria nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando não 
comparecimento do 33º classificado convocado através 
do Edital nº 167/2013, convoca os classificados no Concurso 
Público nº 001/2010, homologado pelo Edital nº 001/2010 de 
11/05/2010, prorrogado pelo Decreto nº 3185 de 03/05/2012, 
publicado em 05/05/2012, para o cargo de GUARDA CIVIL 
(ANTIGO VIGIA), conforme classificação abaixo descrita; a 
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da 
data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos 
Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do 
Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga.
Class. Nome
34º MAURO ALVES DE ARAUJO

  Estância Turística de Avaré, aos 25 dias do mês de Setembro de 2013.
DEIRA ALIZIA VISENTIN VILEN

Secretária Municipal da Administração
ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010

DENOMINAÇÃO GUARDA CIVIL
Compreende as tarefas que se destinam a executar serviços de 
vigilância, proteção, segurança e recepção dos bens públicos 
municipais, baseando-se em regras de conduta pré determinadas, para 
assegurar a ordem do prédio e a segurança do local. Executa tarefas 
afins designadas pela chefia imediata.

REQUISITO Ensino Fundamental Incompleto- Mínimo 4ª série
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 193/2013

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato 
representado pela Sra Deira Alizia Visentin Vilen, nos termos 
da Portaria nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando não 
comparecimento do 29º classificado convocado pelo Edital 
nº178/2013, convoca os classificados no Concurso Público nº 
001/2010, homologado pelo Edital nº 001/2010 de 11/05/2010, 
prorrogado pelo Decreto nº 3185 de 03/05/2012, publicado em 
05/05/2012, para o cargo de Escriturário ( Antigo Auxiliar 
Administrativo), conforme classificação abaixo descrita; 
a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a 
partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de 
Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio 
Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga.
Class. Nome
30º BRUNO FAVERO TELES

 Estância Turística de Avaré, aos 25 dias do mês de Setembro de 2013.
DEIRA ALIZIA VISENTIN VILEN

Secretária Municipal da Administração
ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010

DENOMINAÇÃO ESCRITURÁRIO 
Compreende em executar serviços gerais de escritório, das diversas 
unidades administrativas, tais como a classificação de documentos e 
correspondência, transcrição de dados, lançamentos, prestação de 
informações, arquivos, informática em geral e atendimento ao público. 
Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.

REQUISITO Ensino Médio Completo, conhecimentos em informática
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 194/2013

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato 
representado pela Sra Deira Alizia Visentin Vilen, nos termos 
da Portaria nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando não 
comparecimento do 70º classificado convocado através do 
Edital nº166/2013 e exoneração de Marcia Eliana do Império, 
convoca os classificados no Concurso Público nº 001/2010, 
homologado pelo Edital nº 001/2010 de 11/05/2010, prorrogado 
pelo Decreto nº 3185 de 03/05/2012, publicado em 05/05/2012, 
para o cargo de ESCRITURÁRIO, conforme classificação abaixo 
descrita; a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento 
de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio 
Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga.
Class. Nome
72º LUAN FERNANDO DE OLIVEIRA
73º ANA CAROLINA AMORIM

Estância Turística de Avaré, aos 25 dias do mês de Setembro de 2013.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO ESCRITURÁRIO 

Compreende em executar serviços gerais de escritório, das diversas 
unidades administrativas, tais como a classificação de documentos e 
correspondência, transcrição de dados, lançamentos, prestação de 
informações, arquivos, informática em geral e atendimento ao público. 
Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.

REQUISITO Ensino Médio Completo, conhecimentos em informática
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 195/2013

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato 
representado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen,  nos termos 
da Portaria nº 6397/2013 de 02/01/2013, Considerando 
pedido de demissão do Sr Alexandre de Oliveira e não 
comparecimento do 17º classificado convocado pelo Edital 
nº 175/2013, convoca os classificados no Concurso Público 
nº 001/2011- SAMU, publicado em 26/03/2011, homologado em 
17/05/2011, publicado em 21/05/2011, para o emprego público 
de CONDUTOR SOCORRISTA, conforme classificação abaixo 
descrita; a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de 
Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio 
Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga.
Class. Nome
018º RUBENS IVAN MARQUES

 Estância Turística de Avaré, aos 25 dias do mês de Setembro de 2013.
DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN

Secretário Municipal da Administração
ATRIBUIÇÃO DO EMPREGO – CONFORME L.C. 141/2011 

DENOMINAÇÃO CONDUTOR SOCORRISTA
Compreende em conduzir veículos de urgência do tipo B, C e D, observando 
as normas do Código Sanitário e da Portaria GM/MS nº 2.048, zelar e fazer 
a manutenção da limpeza interna e externa do veículo e demais atribuições 
descritas na Portaria 2048/GM de 05/11/2002

REQUISITO Ensino Fundamental Completo/Experiência em condução de veículos de 
urgência de 01 ano e CNH “D”, aptidão física no exercício das atribuições

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 196/2013

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato 
representado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos 
da Portaria nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando 
aposentadoria da Sra. Vera Alice Arca Giraldi e Flavia Ramos 
Welzel e não comparecimento do 12º e 13º classificados 
convocados pelos Editais nº 174/2013 e 182/2013, convoca 
os classificados no Concurso Público nº 006/2011, publicado 
em 15/10/2011, homologado através do Decreto nº 3363 
de 26/10/2012, publicado em 27/10/2012, para o cargo de 
ASSISTENTE SOCIAL, conforme classificação abaixo descrita; 
a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a 
partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de 
Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio 
Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga.
Class. Nome
14º THAIS CRISTINA DE PAULA
15º SANDRA CRISTINA GOMES

Estância Turística de Avaré, aos 25 dias do mês de Setembro de 2013.
DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN

Secretária Municipal da Administração
ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010

DENOMINAÇÃO ASSISTENTE SOCIAL

ATRIBUIÇÃO

Compreende as tarefas que se destinam a executar trabalho de 
assistência social através de triagens, pesquisas e acompanhamentos 
de pessoas. Visitas domiciliares para obtenção de informação 
socioeconômica sobre as condições de vida da comunidade ou execução 
de projetos com objetivos sociais.

REQUISITO Ensino Superior Completo – Registro no CRESS
CARGA HORÁRIA 30 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 197/2013

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato 
representado pela Sra Deira Alizia Visentin Vilen, nos termos da 
Portaria nº 6397/2013 de 02/01/2013, atendendo solicitação 
do DEMEP, pela demanda de serviços, referente a saúde do 
trabalhador, convoca os classificados no Concurso Público 
nº 006/2011, publicado em 15/10/2011, homologado através 
do Decreto nº 3363 de 26/10/2012, publicado em 27/10/2012, 
para o cargo de TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, 
conforme classificação abaixo descrita; a comparecer no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação 
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão 
de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga.
Class. Nome
01º IDAEL DE MELO SANT’ANA
02º PEDRO MARCOS DE OLIVEIRA PINTO

Estância Turística de Avaré, aos 25 dias do mês de Setembro de 2013.
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FREA

LEIS E DECRETOS
DEIRA ALIZIA VISENTIN VILEN

Secretária Municipal da Administração
ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010

DENOMINAÇÃO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
ATRIBUIÇÃO Compreende em coordenar e orientar o sistema de segurança do trabalho 

para assegurar a integridade dos serviços e dos bens da Prefeitura, seguindo 
normas, técnicas e procedimentos específicos, de acordo com a legislação 
pertinente.

REQUISITO Ensino Médio completo, curso específico na área e registro no Ministério do 
Trabalho

CARGA HORARIA 40 (quarenta) horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 198/2013

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato 
representado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos 
da Portaria nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando não 
comparecimento do 26º classificado convocado pelo Edital 
nº 181/2013, convoca os classificados no Concurso Público nº 
002/2012, homologado pelo Decreto nº 3213/2013 de 21/05/2012, 
publicado em 02/06/2012, para o cargo de MONITOR, conforme 
classificação abaixo descrita; a comparecer no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, 
no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, 
situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga.
Class. Nome
27º HOSANA THEODORO CASTRO

Estância Turística de Avaré, aos 25 dias do mês de Setembro de 2013.
DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN

Secretária Municipal da Administração
ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010

DENOMINAÇÃO MONITOR 
Compreende em executar tarefas sob supervisão, serviços de 
atendimento às crianças em suas necessidades diárias, cuidando 
da alimentação, higiene e recreação, garantindo seu bem estar, 
adaptação e desenvolvimento físico e mental, bem como monitorar 
jovens e adultos em unidades escolares, ou de desenvolvimento 
de programas sociais. Executa tarefas afins designadas pela chefia 
imediata.

REQUISITO Ensino Fundamental Completo.
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 199/2013

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato 
representado pela Sra Deira Alizia Visentin Vilen, nos termos 
da Portaria nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando 
aposentadoria da servidora Maria Ines T. Tinto e não 
comparecimento só 13º classificado convocado pelo Edital 
nº 183/2013, convoca os classificados no Concurso Público 
nº 006/2011, publicado em 15/10/2011, homologado através 
do Decreto nº 3363 de 26/10/2012, publicado em 27/10/2012, 
para o cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, conforme 
classificação abaixo descrita; a comparecer no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, 
no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, 
situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga.
Class. Nome
14º ISABEL CRISTINA CASSETARI

 Estância Turística de Avaré, aos 25 dias do mês de Setembro de 2013.
DEIRA ALIZIA VISENTIN VILEN

Secretária Municipal da Administração
ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010

DENOMINAÇÃO AUXILIAR DE ENFERMAGEM
ATRIBUIÇÃO Compreende as tarefas que se destinam a executar ações simples de 

enfermagem, conforme prescrição médica, sob supervisão do enfermeiro, 
procedendo a verificação de sinais vitais, pressão arterial, temperatura, 
auxiliando no atendimento e saúde. Executa tarefas afins designadas pela 
chefia imediata.

REQUISITO Ensino Fundamental completo, curso específico na área e registro no COREN

CARGA HORARIA 40 (quarenta) horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 200/2013

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato 
representado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos 
da Portaria nº 6397/2013 de 02/01/201, considerando não 
comparecimento do 85º classificado, convocado pelo Edital 
nº 185/2013, exoneração de Venicius Janoca Martins e Lara 
Dammenhain, e abertura de novas salas de aula convoca 
os classificados no Concurso Público nº 003/2012, publicado 
em 14/11/2012, homologado pelo Decreto nº 3453/2013 
de 10/01/2013, publicado em 12/01/2013, para o cargo de 
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, conforme 
classificação abaixo descrita; a comparecer no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, 
no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, 
situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga.
Class. Nome
86º RIVANI CAVALCANTI FERRAZ

87º SIRLEI APARECIDA FERREIRA DA SILVA
88º ANGELINA IGLESIAS
89º FERNANDO NAVARRO
90º PEDRO HENRIQUE DE LIMA OLIVEIRA

 Estância Turística de Avaré, aos 25 dias do mês de Setembro de 2013.
DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN

Secretária Municipal da Administração
ATRIBUIÇÃO DO CARGO – CONFORME L.C. 127/2010

DENOMINAÇÃO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Compreende as tarefas que se destinam a executar sob Supervisão, 
serviços de atendimento das crianças em suas necessidades diárias, 
cuidando de alimentação, higiene e recreação, garantindo seu 
bem estar, adaptação e desenvolvimento físico e mental, visando a 
alfabetização e o desenvolvimento educacional. Executa tarefas afins 
designadas pela chefia imediata.

REQUISITO Ensino Médio Completo com habilitação para o magistério e/ou curso 
de Licenciatura Plena em Pedagogia.

CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 2ª ETAPA

Processo Seletivo nº 001/2013 - AJUDANTE GERAL

Os classificados do  100º  a  106º  lugar do sexo masculino e
                     18º   lugar do sexo feminino

ESTÃO CONVOCADOS  à comparecerem no CENTRO 
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - DEMEP,  Rua Rio Grande do 
Sul, n• 1.810 – Centro,  no dia 02/10/2013 – quarta-feira  a partir 
das 13h30min, para realizarem as avaliações de aptidão física 
e médica, por motivo de não comparecimento dos classificados 
93º a 95º, 97º a 99º, para suprir as vagas do processo, conforme 
relações dos classificados abaixo.
NÃO será admitido atraso na chegada para as avaliações.
Para submeter-se as  avaliações médica e aptidão física, os 
candidatos devem apresentar os seguintes documentos para 
identificação:   Carteira de trabalho – CTPS   e  Documento de 
Identidade – RG.
O candidato sem os documentos acima não poderá participar 
das avaliações, ficando desclassificado do certame.

Estância Turística de Avaré, aos 25 de setembro de 2.013.

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

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM 
CONGRESSO INTERNACIONAL

A Fundação Regional Educacional de Avaré (F.R.E.A) vem por 
meio desta, publicar
O afastamento dos servidores docente desta instituição de 
ensino, para apresentarem
trabalhos em congresso internacional no exterior.
Os servidores docentes Otávio Augusto Martins e Renato de 
Cássio Ferreira Neves, da 
referida fundação pública estarão afastados no período de 30 
de setembro a 04 de outubro de 2013, para participarem no 
congresso na Argentina com o apoio da Capes.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 35/2013

A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato represen-
tado pela Sra. Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin, convoca 
a classificada, do Concurso Público 01/2012, homologado pelo 
Edital de 17/10/2012, para o emprego de Professor de Ensi-
no Fundamental I, 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 
comparecimento no prazo acima implicará na desistência da 
vaga.
Class.  Nome 
05 – Daniele Fernanda Biazon Silvestre
Estância Turística de Avaré, 26 de setembro de 2013.

Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin
Presidente

Ouvidoria Municipal

3711 2500

Decreto nº 3.680, de 16 de setembro de 2013.

(Dispõe sobre aprovação de Projeto de Desmembramento de 
área urbana.)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística 
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
C o n s i d e r a n d o : 
A necessidade de registro, junto ao Cartório de Registro de 
Imóveis do desmembramento de área matriculada sob n.º 
72.288, do projeto de desmembramento já aprovado pela 
Secretaria Municipal de Habitação, de nº 25/13, datado de 08 
de agosto de 2013;
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica aprovado, nos termos do artigo 12, parágrafo 
único, alínea “c” da Lei Municipal nº 631, de 29 de julho de 2004, 
o Projeto de Desmembramento da área de 24,3667 hectares da 
matrícula nº 72.288, conforme Memorial descritivo abaixo:
UMA GLEBA DE TERRAS contendo a área de 61.529,00 m² 
- 6,1529 Hectares, denominada Área a ser Desmembrada n°7 
da Fazenda Paineiras, localizada no município e comarca da 
Estância Turística de Avaré, dentro das seguintes divisas e 
confrontações:- Tendo como ponto de amarração o marco 13B, 
cravado na margem da Rua Dr. José Luiz Viana Coutinho e na 
margem da faixa da Avenida Governador Mário Covas (matrícula 
nº 52.775); desse ponto segue margeando essa última, com os 
seguintes marcos, rumos e distâncias a saber:- (13B ao 13C = 
SE 89°28’ NO, 47,73 metros), (13C ao 13D = SE 89°28’ NO, 
281,19 metros), (13D ao 13E = SE 89°26’ NO,  100,00 metros); 
aí segue ainda pela margem da faixa da Avenida Governador 
Mário Covas (matrícula nº 52.775), em curva de concordância 
com um desenvolvimento de 130,00 metros, até o marco 
nº13F; onde segue margeando a Avenida Governador Mario 
Covas, por cerca com o rumo de 43°42´ SW, e a distância de 
221,24 metros, até o marco n°13P; Onde se inicia a descrição 
da Área a ser desmembrada n° 7; desse ponto  margeando a 
Avenida Governador Mário Covas (matrícula nº 52.775), sentido 
aeroporto, no rumo 43°42’SW e a distância de 78,76 metros, 
até o marco nº13G; onde segue na mesma confrontação e 
com o rumo de 44°32´ SW,   na distância de 277,58 metros, 
até o marco nº13; aí deflete à esquerda e segue o rumo de 
67º41’SE e a distância de 32,30 metros, confrontando com a 
Área Desmembrada nº2, (Matrícula n°72.287), até o marco C; 
desse ponto segue o mesmo rumo, com a distância de 100,00 
metros, confrontando com o Lote 02 – Otacílio Pereira De 
Souza Filho e Simone Cristina da Silva Lincon Souza (matrícula 
nº55.976) e Lote 01- Sidney Cerqueira Meio e Maria Tereza 
da Rocha (matrícula nº55.975), até o marco B; onde deflete à 
direita e segue confrontando com o Lote 01 - Sidney Cerqueira 
Meio e Maria Tereza da Rocha (matrícula nº55.975), com o 
rumo de 22°19’SO e a distância de 39,84 metros, até o marco 
nº35E, desse ponto deflete à esquerda e segue confrontando 
com a Área Desmembrada nº1, (Matrícula n°72.286), com 
o rumo 67°41’SE, na distância de 20,00 metros, até o marco 
35D; desse ponto deflete à direita e segue confrontando com 
a Área Desmembrada nº1, (Matrícula n°72.286), descrevendo 
uma curva a esquerda, de raio 50,00 metros e com seu 
desenvolvimento de 95,98  metros, até o marco nº35C; onde 
deflete à esquerda e segue confrontando com a Área nº8, com 
o rumo de 22°19’SO e a distância de 59,94 metros, até o marco 
nº35E1; aí deflete à esquerda  e segue na mesma confrontação 
com o rumo 67°41’NW e a distância de 2,47 metros, até o 
marco 35F; desse ponto deflete à direita e segue na mesma 
confrontação com o rumo 22°14’36”NE e a distância de 8,96 
metros, até o marco nº35G; onde deflete à esquerda e segue na 
mesma confrontação com o rumo 11º42’40”NW e a distância de 
66,75 metros, até o marco nº35H; aí deflete à direita e segue na 
mesma confrontação com o rumo 26º28’54”NE e a distância de 
78,37 metros, até o marco nº35I; desse ponto deflete à direita e 
segue ainda na mesma confrontação com o rumo 67º41’SE e a 
distância de 98,05 metros, até o marco nº35J;  cravado no canto 
de cerca e divisas com a área nº8 e a propriedade de Flacap 
Empreendimentos Imobiliários Ltda., (matrícula nº69.783=); 
desse ponto deflete a esquerda e segue confrontando com 
essa última, no rumo de 22°19’NE e a distância de 152,51 
metros, até o marco nº34B; onde deflete à esquerda e segue na 
confrontação com a área a ser desmembrada n° 6, com o rumo 
66°54’43”NW, na distância de 97,49 metros até o marco 34B2; 
aí deflete à direita e segue na mesma confrontação com o rumo 
43°03’32”NW e a distância de 58,60 metros, até o marco nº13P, 
que serviu de partida para a presente descrição.               
  
UMA GLEBA DE TERRAS contendo a área de 39.238,17 m² 
- 3,9238 Hectares, denominada Área a ser Desmembrada n°6 
da Fazenda Paineiras, localizada no município e comarca da 
Estância Turística de Avaré, dentro das seguintes divisas e 
confrontações:- Tendo como ponto de amarração o marco 13B, 
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cravado na margem da Rua Dr. José Luiz Viana Coutinho e na 
margem da faixa da Avenida Governador Mário Covas (matrícula 
nº 52.775); desse ponto segue margeando essa última, com os 
seguintes marcos, rumos e distâncias a saber:- (13B ao 13C = 
SE 89°28’ NO, 47,73 metros), (13C ao 13D = SE 89°28’ NO, 
281,19 metros), (13D ao 13E = SE 89°26’ NO,  100,00 metros); aí 
segue ainda pela margem da faixa da Avenida Governador Mário 
Covas (matrícula nº 52.775), em curva de concordância com 
um desenvolvimento de 65,00 metros, até o marco nº 13/13E1, 
localizado junto à margem direita de um córrego, onde se inicia a 
descrição da Área a ser desmembrada n°6: desse ponto deflete 
à esquerda e segue acompanhando o referido córrego e pela 
referida margem, sentido montante, confrontando além d’água 
com a área a ser desmembrada n°5, com os seguintes marcos e 
distâncias:- (13/13E1 ao 14 = 119,33 metros), (14 ao 15 = 120,94 
metros), (15 ao 34F = 34,17 metros); o marco 34F, cravado 
no encontro de dois Córregos; deste sobe o referido Córrego, 
sentido montante, confrontando com Flacap Empreendimentos 
Imobiliários LTDA.  (matrícula nº 69.783), na distância de 
30,19 metros, até o marco 34E; desse marco deixa o referido 
Córrego e segue na confrontação com Flacap Empreendimentos 
Imobiliários LTDA.(matrícula nº 69.783), por linha seca, nos 
seguintes marcos, rumos e distâncias:- 49°07’59”SW, 76,76 
metros até o marco nº 34D; 67°41’00”NW, 115,23 metros até o 
marco nº 34C; 48°22’17”SW, 22,57 metros até o marco nº 34B; 
onde deflete à direita e segue confrontando com a Gleba a ser 
desmembrada n°7 no rumo de 66°54’43”NW e a distância de 
97,49 metros, até o marco 34B2; aí deflete à direita e segue na 
mesma confrontação com o rumo 43°03’32”NW e a distância de 
58,60 metros, até o marco 13P, cravado na margem da Avenida 
Governador Mário Covas (matrícula nº 52.775); deste marco 
segue por cerca margeando a Avenida Governador Mário Covas 
(matrícula nº 52.775), no sentido – Centro, com o rumo 43°42’NE 
e a distância de 221,24 metros, até o marco nº13F; onde segue 
na mesma confrontação, em curva de concordância medindo 
65,00 metros, até o marco nº13/13E1, que serviu de partida para 
a presente descrição. 
 UMA GLEBA DE TERRAS contendo a área de 61.700,00 m² 
- 6,1700 Hectares, denominada Área a ser Desmembrada n°5 
da Fazenda Paineiras, localizada no município e comarca da 
Estância Turística de Avaré, dentro das seguintes divisas e 
confrontações:- Tendo como ponto de amarração o marco 13B, 
cravado na margem da Rua Dr. José Luiz Viana Coutinho e na 
margem da faixa da Avenida Governador Mário Covas (matrícula 
nº 52.775); desse ponto segue margeando essa última, com os 
seguintes marcos, rumos e distâncias a saber:- (13B ao 13C = SE 
89°28’ NO, 47,73 metros; SE 89º28’NO e a distância de 192,34 
metros, até o marco B3, onde se inicia a descrição da área a ser 
desmembrada: deste ponto segue pelo alinhamento predial da 
Avenida Governador Mário Covas, (matrícula nº 52.775) com o 
rumo de SE 89º28’NO e a distância de 88,85 metros, até o marco 
nº 13D; aí segue na mesma confrontação anterior com o rumo 
SE 89º26’NO e a distância de 100,00 metros, até o marco nº 13E; 
onde segue ainda na mesma confrontação anterior em curva de 
concordância com um desenvolvimento de 65,00 metros, até 
o marco nº 13/13E1, localizado junto à margem direita de um 
córrego; desse ponto deflete à esquerda e segue acompanhando 
o referido córrego e pela referida margem, sentido montante, 
confrontando além d’água com a área a ser desmembrada n° 6, 
com os seguintes marcos e distâncias:- (13/13E1 ao 14 = 119,33 
metros), (14 ao 15 = 120,94 metros), (15 ao 34F = 34,17 metros); 
desse ponto segue pela margem esquerda, agora confrontando 
além d’água com Flacap Empreendimentos Imobiliários LTDA.  
(matrícula nº 69.783), com os seguintes marcos e distâncias:- 
(34F ao 34G = 32,50 metros), (34G ao 34H = 55,66 metros), (34H 
ao 34I = 21,88 metros), (34I ao C = 49,96 metros); onde deflete 
à esquerda e segue por cerca de arame, confrontando com 
Manoel Rodrigues Neto, Teodora Rodrigues e Joceli Rodrigues 
Slaviero (matrícula nº 57.790), com o rumo de 44°27’43”NE e 
a distância de 159,04 metros, até o marco nº B1; aí deflete à 
esquerda e segue confrontando com a área a ser desmembrada 
n°3, no rumo 72°02’59”NW e a distância de 57,30 metros, até o 
marco nº B2; desse ponto deflete à direita e segue confrontando 
com a área a ser desmembrada n°3, com o rumo 0°43’23”NE e 
a distância de 45,52 metros, até o marco B6, deste marco segue 
no mesmo alinhamento anterior por cerca na confrontação com 
a área a desmembrar n°4, no rumo 0°43’23” NE, percorrendo a 
distância de 182,70 metros até o marco nº B3,   marco este que 
serviu de ponto de partida e inicio destas divisas e confrontações.

UMA GLEBA DE TERRAS contendo a área de 15.000,00 m² 
- 1,5000 Hectares, denominada Área a ser Desmembrada 
n°9 da Fazenda Paineiras, localizada no município e comarca 
da Estância Turística de Avaré, dentro das seguintes divisas 
e confrontações:- Tendo como ponto de amarração o marco 
35, cravado no perímetro da área a ser desmembrada n°9; 
onde se inicia a descrição da Área a ser desmembrada n°9, 
cravado na margem  da Avenida Donguinha Mercadante e 
área de Antonio Bifon e Lucia Helena Teixeira Bifon – Matrícula 
nº 44.737, deste marco segue margeando a faixa da Avenida 

Donguinha Mercadante, no sentido Rodovia João Mellão SP 
255 - Aeroporto, no rumo 67º41’NO, percorrendo a distância de 
100,00 metros até o marco 34B1, cravado no canto de divisa 
com a área a ser desmembrada n°8; deste marco deflete a direita 
e segue na confrontação com a área a ser desmembrada n°8, no 
rumo 22°19’NE, percorrendo a distância de 150,00 metros até 
o marco 34A1, cravado no canto de divisa; deste marco deflete 
a direita e segue na confrontação sucessiva com a área a ser 
desmembrada n°8 e com Flacap Empreendimentos Imobiliários 
LTDA, (matricula n°69.783), nos seguintes rumos e distâncias:  
67°41’SE, percorrendo a distância de 23,28 metros até o marco 
34A; 67°41’SE percorrendo a distância de 74,72 metros até o 
marco n°34, cravado no canto de divisa; deste marco deflete 
a direita e segue na confrontação  com Antonio Bifon e Lucia 
Helena Teixeira Bifon – Matrícula nº 44.737, no rumo 22º19’SO, 
a distância de 150,00 metros até o marco nº35,  marco este que 
serviu de ponto de partida e inicio destas divisas e confrontações.
UMA GLEBA DE TERRAS contendo a área de 40.500,00 m² - 
4,0500 Hectares, denominada Área a ser Desmembrada n°3 
da Fazenda Paineiras, localizada no município e comarca da 
Estância Turística de Avaré, dentro das seguintes divisas e 
confrontações:- INICIA no marco nº13B, cravado na margem da 
faixa da Avenida Governador Mario Covas – Matrícula nº 52.775 
e margem da Rua Dr. José Luiz Viana Coutinho; deste marco 
segue margeando a Rua Dr. José Luiz Viana Coutinho, no rumo 
15º58’NW, a distância de 162,19 metros até o marco A, cravado 
no canto de divisa; deste marco deflete a direita e segue por 
cerca na confrontação com Manoel Rodrigues Neto, Teodora 
Rodrigues e Joceli Rodrigues Slaviero – Matrícula nº57.790, 
nos seguintes rumos e distâncias:- 89º48’36”SW, 174,02 
metros até o marco B; 44º27’43”SW, 56,36 metros até o marco 
B1, cravado no canto da cerca; deste marco deflete a direita 
e segue por cerca na confrontação com a área a desmembrar 
n°5; no rumo 72º02’59” NW, percorrendo a distância de 57,30 
metros até o marco B2, cravado no canto de divisa; deste 
marco deflete a direita e segue por cerca na confrontação com 
a área a desmembrar n°5, no rumo 0º43’23”NE, percorrendo a 
distância de 45,52 metros até o marco n°B6,  cravado no canto 
da cerca; deste marco deflete a direita e segue por cerca na 
confrontação com a área a desmembrar n°4, no rumo 86°29’54” 
SE, percorrendo a distância de 52,00 metros até o marco n° B5, 
cravado no canto da cerca; deste marco deflete a esquerda e 
segue por cerca na confrontação com a área a desmembrar n°4, 
no rumo 0°43’23”NE, percorrendo a distância de 182,70 metros, 
ate´o marco n°B4, cravado na margem da faixa da Avenida 
Governador Mario Covas – Matrícula nº 52.775;  deste marco 
deflete a direita e  segue margeando a Avenida Governador 
Mario Covas – Matrícula nº 52.775, no sentido Aeroporto – Centro 
nos seguintes rumos e distâncias:- 89°28’00”NO, percorrendo a 
distância de 140,34, metros até o marco nº 13C, 89º28’NO, 47,73 
metros até o marco nº13B, marco este que serviu de ponto de 
partida e inicio destas divisas e confrontações.
UMA GLEBA DE TERRAS contendo a área de 9.500,00 m² - 
0,9500 Hectares, denominada Área a ser Desmembrada n°4 
da Fazenda Paineiras, localizada no município e comarca da 
Estância Turística de Avaré, dentro das seguintes divisas e 
confrontações:- Tendo como ponto de amarração o marco 13B, 
cravado na margem da Rua Dr. José Luiz Viana Coutinho e na 
margem da faixa da Avenida Governador Mário Covas (matrícula 
nº 52.775); desse ponto segue margeando essa última, com 
os seguintes marcos, rumos e distâncias a saber:- (13B ao 
13C = SE 89°28’ NO, 47,73 metros), (13C ao B3 = SE 89°28’ 
NO, 192,34 metros) , onde se inicia a descrição da Área a ser 
desmembrada n°4:  no marco nºB3, cravado na margem da faixa 
da Avenida Governador Mario Covas – Matrícula nº 52.775, e 
com a área a desmembrar n°5; deste marco segue margeando 
a Avenida Governador Mario Covas – Matrícula nº 52.775, no 
sentido Aeroporto – Centro no rumo 89°28’00”NO, percorrendo 
a distância de 52,00, metros até o marco nº B4, cravado na 
margem da Avenida Governador Mario Covas – Matrícula nº 
52.775, e com a área a desmembrar n°3; deste marco deflete 
a direita  e segue por cerca na confrontação com a área a 
desmembrar n°3, no rumo 0°43’23” SW, percorrendo a distância 
de 182,70, metros até o marco nº B5, cravado no canto da cerca; 
deste marco deflete a direita e segue na confrontação com a 
área a desmembrar n°3, no rumo 86°29’54” NW, percorrendo a 
distância de 52,00 metros até o marco nº B6, cravado no canto 
da cerca  com a área a desmembrar n°5;  deste marco deflete 
a direita e segue por cerca na confrontação  com a área a 
desmembrar n°5;  no rumo 0°43’23” NE, percorrendo a distância 
de 182,70 metros até o marco nº B3,   marco este que serviu de 
ponto de partida e inicio destas divisas e confrontações

UMA GLEBA DE TERRAS contendo a área de 16.200,00 m² - 
1,6200 Hectares, denominada Área a ser Desmembrada n°8 
da Fazenda Paineiras, localizada no município e comarca da 
Estância Turística de Avaré, dentro das seguintes divisas e 
confrontações:- Tendo como ponto de amarração o marco 35B, 
cravado no perímetro da área a ser desmembrada n°8; onde 
se inicia a descrição da Área a ser desmembrada n°8, cravado 

na margem da faixa da Avenida Donguinha Mercadante e área 
desmembrada n°1, (matrícula n°72.286) deste marco segue  por 
cerca na confrontação sucessiva com a área desmembrada 
n°1 (matrícula n°72.286) e  área a ser desmembrada n°7, nos 
seguintes rumos e distâncias: 22°19’ SO, 43,16 metros até o 
marco nº 35C; 22°19’SO, 59,94 metros até o marco n°35E1; 
67°41’ NW, 2,47 metros até o marco nº35F; 22°14’36” NE, 8,96 
metros até o marco nº 35G; 11°42’40” NW, 66,75 metros até o 
marco n°35H; 26°28’54” NE, 78,37 metros até o marco nº35I; 
67°41’ SE, 98,05 metros até o marco nº35J, cravado no canto 
de divisa com  Flacap Empreendimentos Imobiliários LTDA; 
(matrícula n° 69.783), deste marco deflete à direita e segue 
por cerca na confrontação com Flacap Empreendimentos 
Imobiliários LTDA, (matrícula n° 69.783),  no rumo 22°19’ SW, 
percorrendo a distância de  93,21 metros até o marco nº34A, 
cravado no canto de divisa com a área a ser desmembrada n°9, 
deste marco deflete à direita e segue por cerca na confrontação 
com a área a ser desmembrada n°9, no rumo 67°41’ NO, 
percorrendo a distância de 23,28 metros até o marco nº34A1; 
cravado no canto de divisa; deste marco deflete à esquerda e 
segue por cerca na mesma confrontação anterior  no rumo 22°19 
‘SO, percorrendo a distância de 150 metros até o marco nº34B1, 
cravado na margem da faixa da Avenida Donguinha Mercadante 
e área a ser desmembrada n°9; deste marco deflete a direita e 
segue margeando a faixa da Avenida Donguinha Mercadante, 
no sentido Rodovia João Mellão SP 255 - Aeroporto, no rumo 
67º41’NO, percorrendo a distância de 40,00 metros até o marco 
n° 35B marco este que serviu de ponto de partida e inicio destas 
divisas e confrontações.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 
aos 16 de setembro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO  

Decreto nº 3.685, de 23 de setembro de 2013.

(Dispõe sobre denominação de Estrada Municipal. AVR 040)
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 denominada Estrada Municipal AVR 040, que 
inicia-se na Vila Jardim, junto a Vila Operária nesta cidade de 
Avaré e segue até a Fazenda Grama Roxa, às margens da 
Represa de Jurumirim.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de setembro 
de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO 

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

Decreto nº 3.686, de 23 de setembro de 2013.

(Dispõe sobre denominação de Estrada Municipal. AVR 108)
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 denominada Estrada Municipal AVR 108,  que tem 
início na AVR 020 (antiga estrada Avaré – Itatinga) e término na 
Fazenda Guarujá, às margens da Represa de Jurumirim
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de setembro de 
2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO 

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

SUPERVISORA DA SECRETARIA

Decreto nº 3.687, de 23 de setembro de 2013.

(Dispõe sobre denominação de Estrada Municipal. AVR 245).
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 denominada Estrada Municipal AVR 245, a 
estrada que corresponde ao antigo leito da Estrada de Ferro 
Sorocabana, trecho que tem início na continuação da Rua 
Francisco Cruz no Bairro Ipiranga, contornando parte do Horto 
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Florestal e terminando na AVR 359 (Estrada do Bairro dos 
Coqueiros).
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de setembro de 
2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO 

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

SUPERVISORA DA SECRETARIA

Decreto nº 3.688, de 23 de setembro de 2013.

(Altera o Artigo 1º do Decreto nº 3.173, de 24 de abril de 2012, e 
dá outras providências).
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei;
D E C R E T A: 
Artigo 1º - O artigo 1º do Decreto nº 3.173, de 24 de abril de 
2012, passa a ter a seguinte redação:-
“Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de 
futura desapropriação amigável ou judicial, a área de terras 
de propriedade de ROGERIO GUIDOTE, localizada na Rua 
Capitão Israel, nesta cidade, com a finalidade de interligação da 
Rua das Amoreiras no Loteamento Terras de São José com o 
prolongamento da Rua Capitão Israel.
Local : Rua Capitão Israel – Vizinho ao Loteamento Terras de 
São José - Avaré/SP
PROPRIETÁRIO: ROGERIO GUIDOTE
Área : 6.820,10 m2
VALOR:  R$ 136.320,40 (cento e trinta e seis mil, trezentos e 
vinte reais e quarenta centavos)
Descrição da Área: Começa no ponto 11A, cravado no 
alinhamento da Rua Capitão Israel; deste segue em arco de curva 
de concordância, à esquerda, raio de 9,20m e desenvolvimento 
de 13,127m, até o ponto 11B; deste segue na confrontação 
sucessiva com os lotes de nº 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 e 3 com o 
seguinte azimute e distância 177°03’05” e 234,39m, até o ponto 
M13; deste segue confrontando com área remanescente com 
os seguintes azimutes e distâncias: 240°32’59” e 63,80m, até 
o ponto M14; deste segue em arco de curva de concordância, à 
esquerda, raio de 50,00m, percorrendo a distância de 50,76m, 
até o ponto M15, deste segue ainda na confrontação com a área 
remanescente no azimute 182°22’46” e 65,89m, até o ponto M16; 
deste segue confrontando com a AI-4 do Loteamento denominado 
Terras de São José com azimute de 241°14’11”, por uma 
distância de 16,36m até o ponto M17; deste segue confrontando 
com área remanescente, no azimute de 2°22’46” e 82,14m, até 
o ponto M18; deste segue em arco de curva de concordância, à 
direita, raio de 50,00m., percorrendo a distância de 50,76 m., até 
o ponto M19; deste segue confrontando com área remanescente, 
no azimute 60°32’59” e 31,99m, até o ponto M20; deste segue 
na confrontação anterior, em arco de curva de concordância, à 
esquerda, raio de 50,00m., percorrendo a distância de 55,41m, 
até o ponto M21; deste segue ainda na confrontação com a área 
remanescente no azimute 357°03’05” e 181,08m, até o ponto 
M22; deste segue na confrontação anterior, em arco de curva de 
concordância, à esquerda, raio de 9,00m, percorrendo a distância 
de 18,62m, até o ponto M23; deste segue ainda na confrontação 
com  área remanescente no azimute 55°46’56” e 33,33m, até o 
marco nº9, deste reflete à direita e segue confrontando com a 
Fazenda Anápolis de Mathilde Bannwart e Elza Bannwart, com 
azimute de 346°19’21” e distância de 14,775m, até o marco de 
nº 10; deste ponto segue na mesma confrontação anterior, com 
azimute de 58º29’11” e distância de 22,638m até o marco nº 11; 
deste segue confrontando com Rua Capitão Israel com azimute 
de 80º37’23”, por uma distância de 48,856 até o ponto 11 A, onde 
teve início essa descrição, parte integrante da matrícula 64.763 
do CRI.”
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 23 de setembro 
de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO 

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

SUPERVISORA DA SECRETARIA

Decreto nº  3.689 , de 25 de setembro de 2013.

(Dispõe sobre criação de vagas em concurso público e dá outras 
providências.)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Considerando, a necessidade de convocação de 02 (dois) 
classificados do CP nº 001/2009, para provimento do emprego 
público de FARMACEUTICO - PSF,   para atuar nas unidades de 
Estratégia de Saúde da Família - Secretaria Municipal de Saúde, 
devido aumento na demanda de atendimentos e serviços;
Considerando, que existem número de 03 (três) cargos ocupados, 
em conformidade com o Concurso Público nº 001/2009, 
homologado através do Decreto nº 2223 em 15/10/2009, 
publicado em 24/10/2009, prorrogado pelo Decreto nº 2.934 
de 19/10/2011, publicado em 22/10/2011 e com vencimento em 
21/10/2013;
Considerando, que existem 02 (dois) empregos públicos vagos 
no quadro de pessoal, de acordo com a Lei Complementar nº 
182 de 17/09/2013;
Considerando, que o Edital de Divulgação de resultado final 
publicado em 02/10/2009 constam de 274 (duzentos e setenta 
e quatro) classificados:- 
D e c r e t a : -
Artigo 1º- Fica elevada em mais 02 (duas) unidades, o número 
de vagas de Farmacêutico - PSF, constante do Edital de 
Convocação do Concurso Público nº 001/2009, homologado em 
15 de outubro de 2009, publicado em  24 de outubro de 2009.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 25 de setembro 
de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO    

Decreto nº  3.690 , de 25 de setembro de 2013.

(Dispõe sobre criação de vagas em concurso público e dá outras 
providências.)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando, a necessidade de convocação de 02 (dois) 
classificados do CP nº 006/2011, para provimento do cargo de 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO para atuar no 
Departamento Médico de Pessoal - Secretaria Municipal de 
Administração, devido aumento na demanda de atendimentos e 
serviços da saúde do trabalhador;
Considerando, que não existe cargo ocupado, em conformidade 
com o Concurso Público nº 006/2011, homologado através do 
Decreto nº 3.363 em 26/10/2012 e publicado em 27/10/2012 
com vencimento em 26/10/2014;
Considerando, que existem 02 (dois) cargos vagos no quadro 
de pessoal, de acordo com a Lei Complementar nº 181 de 
17/09/2013;
Considerando, que o Edital de Divulgação de resultado final 
publicado em 12/05/2012 constam de 13 (treze) classificados:- 
D e c r e t a : -
Artigo 1º- Fica elevada em mais 02 (duas) unidades, o número 
de vagas de Técnico em Segurança do Trabalho, constante 
do Edital de Convocação do Concurso Público nº 006/2011, 
homologado em 26 de outubro de 2012, publicado em  27 de 
outubro de 2012.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 25 de setembro 
de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO    

Informações:
Biblioteca Pública Municipal

“Prof. Francisco Rodrigues dos Santos”
CAIC Djanira / Rua Minas Gerais, 279 / Estância Turística de Avaré

Fone: (14) 3733-6004

XADREZ PARA INICIANTES

A Biblioteca 
Municipal 

oferece 
Curso de 

Xadrez para 
iniciantes.

A idade mínima 
é de 8 anos.

As vagas são 
limitadas.
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LEGISLATIVO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 14/2013
CONTRATANTE: Câmara de Vereadores da Estância Turística 
de Avaré
CONTRATADO: PUBLICA CONSULTORIA, ASSESSORIA E 
SERVIÇOS S/S LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para elabora-
ção do Plano de Carreira e remuneração dos cargos do Quadro 
de Pessoal da Câmara de Vereadores da Estância Turística de 
Avaré 
VALOR GLOBAL: R$ 18.357,52 (dezoito mil, trezentos e cin-
quenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias, da assinatura 
do contrato
DATA DA ASSINATURA: 18 de Setembro de 2013
REFERENTE: Processo nº 19/2013 –Convite nº 02/2013 - Re-
petição

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente da Câmara

RESOLUÇÃO Nº 377/2013

(Altera o caput do Artigo 106 da Resolução nº 175, de 1º de 
dezembro de 1992 e dá outras providências)
A MESA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍS-
TICA DE AVARÉ, usando de suas atribuições regimentais e 
legais, RESOLVE:- 
Artigo 1º - O caput do artigo 106, da Resolução nº 175, de 1º 
de dezembro de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação: 
Artigo 106 - A Tribuna Livre acontecerá na primeira e ter-
ceira Sessões Ordinárias de cada mês, durante 30 (trinta) 
minutos, entre o Pequeno Expediente e a Palavra Livre, fi-
cando expressamente prorrogados por 30 (trinta) minutos 
os prazos de início e término da Palavra Livre e a Ordem 
do Dia.
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
AVARÉ, aos 24 de setembro de 2.013.-

Bruna Maria Costa Silvestre
Presidente da Câmara
Marcelo José Ortega 

Vice-Presidente
Ernesto Ferreira de Albuquerque 

1º Secretário  
Francisco Barreto de Monte Neto

  2º Secretário

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

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Projeto de Resolução nº 10/2013 
Autoria: Ver. Ernesto Ferreira de Albuquerque e outros
Aprovado por unanimidade, em Sessão Ordinária de 
23/09/2013.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 290/2013

(Concede a Medalha de Mérito Legislativo “Maneco Dionísio” as 
pessoas que especifica e dá outras providências). 
A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TU-
RÍSTICA DE AVARÉ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE 
SÃO CONFERIDAS POR LEI DECRETA:
Artigo 1º - Com base no que dispõe o Decreto Legislativo nº 
144/2003, fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Ma-
neco Dionísio” às seguintes personalidades, conforme indicação 
feita pelos Senhores Vereadores:
Izabel Barbosa Teixeira
Geraldo Celso Rossitto
Maria Aparecida Gomes de Proença
Nilda Ramirez Rosário
Rodolfo Valentin Rillo
Paulo Roberto de Oliveira
Paulo Carlos de Oliveira
Carlos Rodrigues
Paul Anton Josef Bannwart
Lúcia Helena Lélis Dias
Marisa Pires de Campos Melo
Renato Segarra Arca
Benami Francis Dicler
Artigo 2º - As despesas decorrentes com o presente Decreto 
Legislativo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
01.01.02-01.122.7005.1072.3.3.90.39-23.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação. 
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
AVARÉ aos 24 de setembro de 2.013.- 

Bruna Maria Costa Silvestre
Presidente da Câmara
Marcelo José Ortega 

Vice-Presidente
Ernesto Ferreira de Albuquerque 

1º Secretário  
Francisco Barreto de Monte Neto

  2º Secretário

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

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2013
Autoria: Mesa Diretora
Aprovado por unanimidade, em Sessão Extraordinária de 
23/09/2013 .

CIRCULAR N º 33/2013 - DG                                          
Avaré, 25 de Setembro de 2.013.-
   
Exmo. Sr. (a)      
Vereador (a)     
 
N E S T A
                                                                
LEMBRETE
Posse dos membros do Conselho Municipal da Juventude 
(COMJUVE), nos termos do Requerimento nº 1385/2013, de 
autoria do nobre Vereador Marcelo José Ortega, aprovado 
por unanimidade.
Senhor (a) Vereador (a):- 
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária 
de 30/09/2013 - Segunda Feira – às 18h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que a Exma. Sra. Pre-
sidente Vereadora Bruna Maria Costa Silvestre designou  para 
a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 30 de Setembro do 
corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 18h00min,  a 
seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI N.º 98/2013 - Discussão Única 
Autoria: Ver. Marcelo José Ortega
Assunto: Institui o Estatuto do Pedestre na Estância Turística 
de Avaré, cria o Conselho Municipal dos Direitos do Pedestre e 
adota outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 98/2013 e dos Pareceres 

do Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 
(Vistas: Verª Rosângela) (PARECER CONTRÁRIO)

Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.                                                               

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Câmara da Estância Turística de Avaré
REQUERIMENTOS E INDICAÇÕES APRESENTADOS NA 

SESSÃO ORDINÁRIA EM 23 DE SETEMBRO DE 2013
REQUERIMENTOS

Marcelo José Ortega – Vice-Presidente
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal que informe a 
essa Casa Legislativa se já foram disponibilizados à Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos o mapa com os nomes das 
ruas do novo bairro São Rogerio, para que assim atribuam o 
Código de Endereçamento Postal o (CEP). Se não foi, quais 
as providências que cabem à Prefeitura e que precisam ser 
efetivadas?
-Para que seja oficiado a Secretária Municipal da Educação e   ao 
Secretário Municipal da Saúde, para que informem a essa Casa 
Legislativa sobre o Programa de saúde bucal na rede municipal 
de ensino, respondendo às seguintes indagações:
1-A partir de que idade é disponibilizado o atendimento?
2-Todas as creches e escolas são atendidas?  
3- Qual o percentual de atendimento em relação à demanda?
4- Qual o número de alunos atendidos no último semestre?
5- Existem metas de expansão do programa?
6- São realizados debates, palestras, exibição de filmes de 
prevenção à saúde bucal?
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, em conjunto com 
a Secretaria de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia e a 
Procuradoria Jurídica do Município, estude a possibilidade de 
desapropriar o prédio da antiga fábrica da Staroup e declará-lo 
de utilidade pública com o objetivo da criação de uma incubadora 
de micro e pequenas empresas.  
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, que através da 
Secretaria Municipal da Administração, disponibilize canais de 
orientação de economia doméstica e o planejamento financeiro  
aos servidores municipais, visando orientá-los sobre alimentação, 
saúde,  qualidade de vida e saúde financeira.

Ernesto Ferreira de Albuquerque – 1º Secretário
- Para que oficie o Prefeito Municipal, através do setor 
competente, verificar a possibilidade de criar ações relacionadas 
à Construção, Manutenção e Conservação das Calçadas no 
Município.

Francisco Barreto de Monte Neto – 2º Secretário
-Para que oficie o Prefeito Municipal , através da Secretaria da 
Educação, seja informado o motivo pelo qual os alunos da EE 
PROF JOÃO TEIXEIRA ARAÚJO, passaram a utilizar ônibus de 
linha e não o próprio como anteriormente.

Antonio Leite de Oliveira
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que através 
da secretaria competente, estude a possibilidade de estar 
fazendo o transporte escolar de alunos, moradores do Bairro Vila 
Esperança e dos condomínios Veneza e Vila Serena. 
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que através 
da secretaria competente, tome providências no sentido de tapar 
as goteiras na secretaria de esporte e lazer. 
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, que através 
da secretaria competente, nos informe quais medidas foram 
adotadas para a limpeza geral no Bairro Costa Azul. 
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, que através da 
secretaria competente, tome providências no sentido de abrir o 
canteiro central da Av. Emílio Figueiredo, frente ao término da 
Rua Tonico Boava, uma vez que os motoristas têm trafegado na 
contramão, ao invés de fazerem o contorno 50m abaixo.
-Para que seja oficiado a SABESP, para que providencie, com 
URGÊNCIA, tapar os buracos na Av. Getúlio Vargas, pois os 
mesmos estão abertos há quase trinta dias, dificultando o 
trânsito. 
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal ,para que através 
da secretaria competente, notifique o proprietário do terreno 
que faz ligação do condomínio Vila Serena a Escola SULEIDE 
MARIA DO AMARAL BUENO, situada na Av. Getúlio Vargas, 
bairro Vila Jardim, para que providencie a limpeza e a construção 
de calçadas conforme estabelece a Lei Complementar nº 38 de 
Julho 2003.  

Benedito Braz Ferreira
-Para que através do setor competente informe a esta Casa e 
Leis, quantas famílias avareenses estão sendo beneficiadas pelo 
programa federal “Bolsa Família”.
-Para que seja oficiado ao Gerente Divisional da Sabesp de 
Avaré, para que através do setor competente apresente a esta 
Casa de Leis relatório e documentação de todos os investimentos 
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feitos pela Sabesp no município de Avaré nos últimos 5 anos .

Carlos Alberto Estati
-Considerando a complexidade do Projeto de Lei Complementar 
nº 107/2013, enviado por esse Poder Executivo a esta Casa de 
Leis. Considerando as manifestações de diversos segmentos de 
nossa sociedade quanto ao que pode ocasionar as mudanças 
do referido Projeto quanto aos reajustes propostos. Que seja 
oficiado o prefeito municipal para que se digne  retirar o referido 
Projeto ora apontado, para que se possa  com os diversos 
segmentos de nossa sociedade promover debates e audiências 
públicas previamente estabelecidas.

Denilson Rocha Ziroldo
-Para que oficie a 43ª CIRETRAN, para que nos informe:
1)Os valores cobrados pelas concessionárias pelo serviço de 
remoção e estadia dos veículos apreendidos;
2)Qual a forma de contrato, e se possível, enviar uma cópia;
3)Qual o valor feito para os particulares na remoção.
-Para que oficie ao Prefeito Municipal, através da Secretaria 
responsável, que encaminhe ao Legislativo a relação 
atualizada na Ordem Cronológica dos Precatórios do Município, 
demonstrando os pagamentos realizados no exercício de 2013.
-Para que seja oficiado o Prefeito Municipal, através da Secretaria 
responsável, para que estude a possibilidade de implantar na 
escola Professora Norma Lília Pereira  situada no bairro Santa 
Mônica, as seguintes benfeitorias:
1)Cobertura da quadra, pois nos intervalos não tem onde os 
alunos ficarem nos dias de chuva e frio;
2)Portas para o refeitório, visto que o mesmo é aberto e sem 
forro, e quando venta ou chove os alunos fazem suas refeições 
na própria sala de aula;
3)Forro, pois os pássaros defecam nas mesas e até mesmo nos 
pratos das crianças;
4)Fazer um alambrado ou cerca para isolar os canos da caixa 
d’água.

Marcelo Mariano de Almeida
-Para que oficie o CONSELHO TUTELAR de AVARÉ, cobrança 
de  uma forte fiscalização na Concha Acústica durante a 
realização da FEIRA DA LUA, pela grande presença de menores 
de idade que por ali se aglomeram para o consumo de Bebidas 
Alcoólicas. 
-Para que em parceria com as Secretarias de Cultura e Educação 
viabilize um estudo para Investimento e Desenvolvimento de 
Projetos para o incentivo à leitura, na Biblioteca Municipal Prof. 
Francisco Rodrigues dos Santos e nas Escolas Municipais. 
-Para que requeira da Administradora CCR SP VIAS uma parceria 
para a realização do Asfaltamento no decorrer da Av. Marginal da 
SP 255, onde foram colocadas as Defensas Metálicas, entre os 
quilômetros 259 e 261.      
-Para que localize e notifique, através do setor competente, o 
Proprietário do Imóvel localizado na Rua Dr. Félix Fagundes 
Nº 1145, para que o mesmo tome providências e reforme em 
caráter de urgência o imóvel.
-Para que oficie ao prefeito municipal que requeira junto a 
SABESP, a implantação de postos de hidratação (com copos de 
água mineral), em todo o percurso da PROCISSÃO de Nossa 
Senhora Aparecida, entre a Igreja São Pedro até a Capela da 
Ponte Alta a ser realizada em 12 de Outubro de 2013, dia da 
Padroeira. 

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
-Para que seja oficiado a SABESP  para que tome providências 
urgentes referente à constante vazão de esgoto, do bueiro 
localizado na Rua Osvaldo B. Benedetti, confluência com a Rua 
Allan Kardec, pois o mesmo está escoando para o Lago Bertha 
Bannwart.Requeiro que se proceda a análise da contaminação 
do Lago Bertha Bannwart, e que envie a esta Casa de Leis a 
resposta da análise juntamente com uma amostra da água 
coletada.Requeiro também que enquanto não obtivermos o 
resultado da análise, que a referida Companhia fiscalize a pesca 
e entrada de pessoas  no Lago.
-Para que seja consignado em ata de nossos trabalhos, um 
voto de profundo pesar pelo falecimento do SR.JOSÉ MARIA 
CAMARA, ocorrido em Avaré, no dia 20 de setembro do corrente 
ano.                                     
-Para que sejam oficiados votos de parabenizações à Faculdade 
Eduvale, pela realização do CONINCE – Congresso de Iniciação 
Científica, evento que envolveu todos os cursos ministrados na 
Instituição, pessoal docente, discentes, egressos e convidados 
ilustres.

INDICAÇÕES

Bruna Maria Costa Silvestre - Presidente
-Para que através do setor competente, providencie a 
recuperação do leito carroçável da Avenida João Victor de Maria 
próximo ao nº 1000,Vila Martins II.
-Para que  através do setor competente, providencie a 
recuperação do leito carroçável da Avenida Emílio Figueiredo 
confluência com Rua Alaide Ferreira( Rotatória), Jardim Tropical.

-Para que  através do setor competente, providencie a 
recuperação do leito carroçável da rotatória da Praça Orlando 
Pires Arruda, Jardim Paraiso. 
-Para que através do setor competente, instale placa de 
“PROIBIDO JOGAR LIXO” na calçada de um terreno vago na 
Rua Nhonhô Pereira confluência com a Rua Pernambuco.
-Para que através do setor competente, providencie tambores ou 
lixeira tipo gaiola para armazenamento do LIXO que o depósito 
de reciclagem localizado na Avenida Paranapanema confluência 
com a Rua Marta Rocha descarta no canteiro central da referida 
avenida.
-Para que através do setor competente, estude a possibilidade 
de instalar um ponto de ônibus com cobertura na rua Waldomiro 
Dias de Camargo, Vila Operária, para que o desembarque 
dos usuários do transporte público seja realizado com total 
segurança. Existe um ponto de ônibus na mesma rua, mas 
somente para o embarque. 

Marcelo José Ortega – Vice-Presidente
-Para que através do setor competente, providencie reparo 
emergencial de operação tapa buraco no trecho do pontilhão que 
liga as cidades de Avaré a Itatinga. 

Francisco Barreto de Monte Neto – 2º Secretário
-Para que oficie o Prefeito Municipal, para através da secretaria 
competente verificar a possibilidade de efetuar a retirada de 
entulho e  lixo depositados em frente ao condomínio Vale do Sol, 
na Vila Jardim.
-Para que oficie ao Prefeito Municipal, para através da secretaria 
competente verificar a possibilidade de realizar obra de 
contenção das águas pluviais, que causam enchentes na Rua  
Nicola Pizza próximo ao nº 1210, na Vila Martins III.
-Para que oficie ao Prefeito Municipal, através da secretaria 
competente verificar a possibilidade de efetuar manutenção na 
parte elétrica do Pronto Socorro, referente às tomadas. 
-Para que oficie ao Prefeito Municipal, através da secretaria 
competente verificar a possibilidade de instalar cobertura e 
banco no ponto de ônibus da Rua Nicola Pizza, ao lado do nº 
1656,  na Vila Martins III.

Antonio Leite de Oliveira
-Para que através do setor competente, providencie operação 
tapa buracos na Rua Suzana Garcia Ferreira altura dos nºs 351 
e 357 Bairro Vila Operaria.
-Para que através do setor competente, estude a possibilidade 
de construir um redutor de velocidade na Rua Vital Pereira de 
Andrade altura do nº 93 Bairro São Judas. 
-Para que através do setor competente, estude a possibilidade 
de construir um redutor de velocidade na Rua Santos Dumont 
em frente a Escola Profª. Maria Theresa de Oliveira Picalho 
(Dondoca). 

Benedito Braz Ferreira
-Para que através do setor competente, verifique a possibilidade 
de realizar conserto em buraco existente na valeta na confluência 
das ruas  Bahia com Pe. Emilio Immos, próximo a CAIC
-Para que através do setor competente, verifique a possibilidade 
de realizar programa de limpeza em terrenos baldios localizados 
nas proximidades das ruas Marta Rocha, Rua Bandeirantes e 
Travessa Liberdade, no bairro Vila Martins.
-Para que através do setor competente, verifique a possibilidade 
de realizar operação de manutenção e tapa-buracos na rua 
Álvaro Lemos Torres, sobretudo nas proximidades da ETEC.
-Para que através do setor competente, verifique a possibilidade 
de realizar operação de manutenção e tapa-buraco na Rua 
Professor Pedro Machado Nogueira, no bairro Brabância, 
sobretudo nas proximidades da praça Conceição Borges.
-Para que através do setor competente, verifique a possibilidade 
de estudo para apresentação de projeto de lei intitulado 
“PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL 
ENTRE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE 
AVARÉ”.

Carlos Alberto Estati
-Para que  através da Secretaria Municipal Competente, mande 
realizar operação tapa-buracos em toda extensão da Rua Rússia 
– (Jardim Europa I).
-Para que  através da Secretaria Municipal Competente, mande 
efetuar coleta de lixo depositado no inicio da Estrada da Ponte 
Alta.

Denilson Rocha Ziroldo
-Para que oficie o prefeito Municipal, para que através do setor 
competente, estude a possibilidade de rebaixar o canto da 
calçada situada em frente à farmácia Drogal, confluência das 
ruas Pernambuco e São Paulo, para que os cadeirantes possam 
transitar livremente pelo local.

Marcelo Mariano de Almeida
-Para que envie Tambores de lixo no Bairro Barra Grande, pois 
moradores reclamam da falta deles, principalmente nas Ruas 

próximas a PENITENCIÁRIA II de AVARÉ, onde o acúmulo de 
lixo é maior principalmente nos finais de semana.
-Para que através do setor competente faça a troca de 
aproximadamente 12 mts de guias da calçada na Rua Bahia nº 
1089 esquina c/ Rua Mato Grosso.
-Sugestão de Projeto de lei dispondo sobre implantação de 
Assistência PSICOPEDAGÓGICA e FONOAUDIOLÓGICA em 
toda Rede de Ensino Municipal, proporcionando aos alunos um 
melhor desenvolvimento escolar e social.  
-Para que através do setor competente faça com urgência a 
sinalização no cruzamento entre as Ruas Mato Grosso com a 
Arminda Giraldi Bertolacini, no Bairro Santa Elisabeth, pelo 
grande número de acidentes que tem ocorrido no local.
-Para que oficie o Responsável pela Guarda Municipal, para que 
faça com mais frequência rondas ao redor do Centro Cultural 
Djanira Motta (CAIC). 
-Para que coloque Banheiros químicos por todo o trajeto, que 
será percorrido durante a PROCISSÃO  de Nossa Senhora 
Aparecida que será realizado no dia 12 de Outubro de 2013, 
saindo da Paróquia de São Pedro Apóstolo indo até a capela do 
Bairro Ponte Alta.

EMPREGADORES: É necessário o ca-
dastro da empresa, ou pessoa física, no ende-
reço eletrônico http://maisemprego.mte.gov.br, 
para a colocação de vagas e processo seletivo.

CANDIDATOS: É necessário cadastrar-
-se no SISTEMA MAIS EMPREGO através da 
internet ou junto ao PAT (Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador). Você utilizará os seguintes 
documentos: 

• PIS (Programa de Integração Social) ou 
equivalente NIT, PASEP, Bolsa Família, Cartão 
Cidadão. 

• Carteira de Trabalho 
• RG
• CPF
• CNH
Estamos na Rua Rio Grande do Sul, nº 

1810, Centro, (Prédio Centro Administrativo 
Municipal), entrada pela rua Ceará. Maiores 
informações ligue 14-37321414.

03 garçom F/M
01 cozinheiro F/M
01 pizzaiolo F/M
01 churrasqueiro M
01 alinhador de madeira M
02 tratorista F/M
01 tratorista temporário M
08 trabalhador rural F/M
01 trabalhador no cultivo de mudas (casal)
02 caseiro F/M
03 vendedor interno F/M
03 vendedor externo M
01 vendedor de serviços M
01 operador de caixa F/M
02 contador F/M
03 analista de credito F/M
01 técnico em segurança do trabalho F/M
01 assistente administrativo M
01 salva vidas M
01 dentista F/M
01 técnico em saúde bucal F/M
02 empregado domestico faxineiro ou diarista 
F
01 instalador de carpetes de madeira M
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RELATÓRIOS DA FAZENDA
COMUNICADO:

                                            A Prefeitura Municipal da Estância 
Turística de Avaré,vem através da Secretaria Municipal de 
Fazenda comunicar a todos os proprietários de imóveis urbanos, 
localizados na sede do município; nos núcleos urbanos isolados 
junto à Represa de Jurumirim ou no Povoado de Barra Grande, 
que:
          - Deverão comunicar quando da construção de calçadas 
nas vias públicas em vias pavimentadas para imóveis com 
edificação e construção de muro e calçadas em vias públicas 
pavimentadas para terrenos vagos, para usufruírem da redução 
de alíquota para o IPTU do exercício de 2.014,conforme previsto 
nos Parágrafos 5º  e 6º do Artigo 192 do Capítulo I, referente a 
Tributos e Rendas, da Lei Municipal Complementar Número 
136 de 30 de Dezembro de 2.010, que institui o Código 
Tributário do Município;
          - Deverão comunicar quando da alteração de nome de 
contribuinte havido por venda e compra, doação, arrematação, 
financiamentos, etc e demais alterações dos imóveis, para fins 
de atualização cadastral para emissão do Carnet de IPTU do 
exercício de 2.014,conforme previsto  nos Parágrafos  1º a 
7º do Artigo número 172, do Capítulo II, da Lei Municipal 
Complementar  Número 136 de 30 de Dezembro de 2.010, 
que  institui o Código Tributário do Município;
            OBSERVAÇÃO 1-  As alterações acima dispostas 
deverão serem requeridas e encaminhadas a Seção de Cadastro 
Imobiliário, junto ao Centro Administrativo Municipal, sito a Rua 
Rio Grande do Sul número 1.810, 1º andar, no horário comercial 
e para fins de vigência no exercício de 2.014, as mesmas 
deverão ser requeridas até o final do mês de Novembro do 
presente exercício, conforme determina o Artigo número 177 
do Capítulo II, da Lei Municipal Complementar número 136 
de 30 de Dezembro de 2.010, que institui o Código Tributário 
do Município;  
          OBSERVAÇÃO 2-  Ficam também orientados a todos os 
contribuintes de IPTU  e taxas de serviços urbanos, de imóveis 
situados junto a Sede do Munícipio; Núcleos isolados Urbanos 
e Povoado de Barra Grande, que tiveram seus endereços de 
domicílios alterados, que também solicitem a atualização de 
domicílio junto a Seção de Cadastro no endereço descrito na 
Observação 1, podendo também ser via email através do 
endereço cadastro.imobilario@avare.sp.gov.br, até o dia 30 
de novembro do corrente, evitando assim futuros transtornos 
e aborrecimentos com referencia a entrega e respectivo 
recebimento dos referidos carnets no exercício de 2.014.   

JOSÉ CARLOS PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA.

PEDRO LUIZ  DE SOUZA.
SUPERVISOR DE CADASTRO
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A artista plástica Maria Isabel Perez Machado Serafim, 
conhecida no meio cultural como Iza Perez, conseguiu, 
no primeiro semestre deste ano, emplacar suas obras 
em algumas das principais capitais artísticas da Europa. 
O último resultado obtido foi a terceira colocação em 
exposição realizada em Londres, capital do Reino Unido, 
além de acumular passagem por mostra realizada em 
Belgrado, na Sérvia. 

“Estou bastante feliz com esses resultados”, destacou 
a artista em recente entrevista. Suas peças também 
integram exposição que percorre cidades da Itália e irá, 
na sequência, para a França. A peça de Iza Perez que 
recebeu bronze foi o quadro “A Pianista”, que esteve na 
mostra Museum Night 2013 (Noite no Museu 2013). “Mi-
nha inspiração veio pela música: antes eu tocava piano 
e, por isso, fiz a obra tentando transmitir essa sensação”, 
destacou ela. O quadro “A Pianista” foi pintada em 15 
dias e recebeu aclamação dos visitantes que passaram 
pela exposição.

CULTURA

CULTURA

Artista ganha destaca em mostras na Europa
A pintora Iza Perez conseguiu a 
terceira colocação em mostra 

realizada em Londres

Faltam  poucos  dias  para  os  músicos  de  Avaré  e  
região   se   inscreverem   na Fampopinha   2013,   etapa   
feita  para  selecionar  composições  para  as  fases Mu-
nicipal e Nacional da 31ª Feira Avareense da Música Po-
pular, a Fampop. O 

prazo se esgota na próxima terça-feira, 1º de outubro. 
De  acordo  com  o  regulamento  do  festival,  cada  

autor  ou  grupo  poderá inscrever até três músicas gra-
tuitamente por meio de preenchimento da ficha e 

apresentação de CD com a composição. As  músicas  
inscritas  deverão  ser  inéditas  e  originais,  ou  seja,  nunca  
devem ter sido gravadas/editadas em discos ou CDs de ti-
ragem  comercial e  com amplitude nacional. Delas, a co-
missão de triagem selecionará 36 composições, 

sendo  24  avareenses  e  12  regionais.As  can-
ções  de  Avaré  vão  ser  apresentadas  nos  dois  primei-
ros dias – 10 e 11 de  outubro  –  e  serão  escolhidas  doze  
para  a  eliminatória  local do festival, no dia 7 de novem-

Inscrições 
para Fampopinha se 

encerram em 1º de outubro
Show da fase regional 

terá Verônica Ferriani e 
Chico Saraiva

bro, quando também serão conhecidas as quatro 
músicas  que  seguirão  nas  eliminatórias  nacio-

nais da Fampop 2013. Já  na  eliminatória  programada  
para  12  de  outubro,  as  duas  composições seleciona-
das  na  Fampopinha,  automaticamente,  irão  para  as  
eliminatórias nacionais do festival. 

Realizada  por  meio  de  parceria  da  Prefeitu-
ra com a Abaçaí Cultura e Arte, as 

apresentações   da   Fampopinha   estão   marcadas   
para   os   dias   10,   11   e   12   de  outubro,  no  auditó-
rio  do  Colégio  Dimensão. Já   a   FAMPOP   2013,   em   
sua  31ª  edição,  acontece,  neste  ano,  nos  dias  8,  9 e  

10  de  novembro,  na  Concha  Acústica.  As  fichas  de  
inscrição  podem  ser retiradas  no  CAIC  Djanira  (Rua  
Minas  Gerais,  279)  e  Oficinas  Culturais  José Reis Fi-
lho  (CAC  -  Rua  Rio  de  Janeiro,  1763).  Informações  pe-
los telefones (14) 3732-5057 ou (14) 3711-2556. 

SOBRE PALAVRAS   –   Verônica   Ferriani   e   Chico   
Saraiva,  convidados,  vão apresentar o show “Sobre Pa-
lavras” na Fampopinha 2013. Com entrada franca o 

espetáculo acontece a partir das 22h30 de 11 de ou-
tubro, no Espaço Camila Negrão  (anfiteatro  do  Colégio  
Dimensão).   Os   interessados   em   conhecer   os  artis-
tas podem entrar no site www.sobrepalavras.com.br
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Gesiel Junior

*GESIEL JÚNIOR

Nascida há cem anos, numa família de origem 
libanesa, em 19 de dezembro de 1913, Nadir Gou-
vêa Kfouri é outra ilustre avareense desconhecida 
na própria terra natal. 

Mais velha de seis irmãos, a filha do comercian-
te Sebastião Kfouri se mudou ainda jovem para São 
Paulo, onde na década de 1930 estudou na Escola 
Caetano de Campos e no Instituto de Educação da 
Universidade de São Paulo. Formou-se na primeira 
turma da Escola de Serviço Social, depois incorpo-
rada à Pontifícia Universidade Católica, da qual se-
ria diretora a partir de 1951.

Antes, como bolsista pós-graduou-se em Wa-
shington no fim da 2ª Guerra. Voltou dos Estados 
Unidos para lecionar na PUC e lá a professora Nadir 

NADIR GOUVÊA KFOURI

UMA MULHER DE FIBRA
PRIMEIRA REITORA DE UMA UNIVERSIDADE CATÓLICA NO MUNDO, AVAREENSE ENFRENTOU A DITADURA

A reitora 
Nadir Kfouri 
enfrenta 
o coronel 
Erasmo Dias 
na PUC, 1977.

Professora Nadir Kfouri, símbolo do serviço social (ost).

formou gerações de assistentes sociais, deu cursos 
pelo Brasil e em países da América do Sul. Convi-
dada, também deu aulas em Madri e em Barcelona, 
quando se apaixonou pela Espanha.

Integrante da Ação Católica, Nadir Kfouri traba-
lhou como assistente social da Legião Brasileira de 
Assistência (LBA). Em 1972, ela assumiu a direção 
do Centro de Ciências Humanas da PUC e, muito 
respeitada pela sua rica vida profissional como 
educadora, em 1975 teve seu nome indicado pelo 
cardeal Evaristo Arns, arcebispo paulistano, para a 
função de reitora da PUC-SP.

Ela então quebrou o tabu e, no Ano Interna-
cional da Mulher, se tornou a pioneira a assumir a 
reitoria de uma universidade católica no mundo, 
merecendo a aprovação do Papa Paulo VI. Mas essa 
mulher democrática iria mais longe ao ser reeleita 

pelos alunos, funcionários e professores, em 1980, 
no primeiro pleito direto numa universidade bra-
sileira. 

CORAGEM – Ao lembrar que sua tia era brava e 
enérgica, mas também engraçada, o célebre jorna-
lista Juca Kfouri relatou a ocorrência impressionan-
te na trajetória dessa brasileira rara: “No episódio 
da violenta invasão da PUC pela polícia de São Pau-
lo, em 1977, em plena ditadura, a educadora mos-
trou toda a dignidade e indignação da mulher de 
fibra ao deixar o então secretário da Segurança do 
Estado, o coronel Erasmo Dias, de triste memória, 
com a mão suspensa no ar, virando-lhe as costas 
ao mesmo tempo em que dizia ‘Não dou a mão a 
assassinos’”. 

Naquela época a reitora apresentou uma quei-
xa-crime contra o secretário por ter invadido e da-
nificado as instalações da PUC. Esse gesto fez dela 
ícone da instituição e do combate às arbitrarieda-
des do regime militar, por isso a Comissão da Ver-
dade que apura os atos da ditadura em São Paulo 
leva hoje o seu nome. 

Solteira, uma das distrações da reitora Nadir 
era observar da janela de sua sala os universitários, 
pois considerava aqueles jovens, ao lado dos sobri-
nhos, seus filhos. 

Discreta, depois de aposentada, seu prazer era 
a leitura tanto que ela costumava ler o dia inteiro. 

Nos últimos anos, po-
rém, perdeu a visão. 
Morreu aos 97 anos, 
em 13 de setembro de 
2011. No testamento, 
deixou o apartamento 
onde morava para o fi-
lho da empregada que 
dela cuidou até o fim.

No centenário de 
seu nascimento, em 
2013, a avareense Na-
dir Gouvêa Kfouri me-
rece ter a sua luminosa 
memória recordada. 
Afinal, ela é considera-
da patrimônio do Ser-
viço Social no Brasil 
e, entre os múltiplos 
exemplos que nos le-
gou, está o de que a 
universidade é o lugar 
por excelência onde se 
questiona, se exerce a 
liberdade e se adquire 
consciência crítica. 
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O mais esperado espetáculo cultural dos 152 
anos de fundação de Avaré acontece na manhã 
deste domingo, às 10h30, no palco da Concha 
Acústica: a apresentação de música erudita da 
Orquestra Bachiana, sob a regência do maestro 
João Carlos Martins.  

O evento, fruto de parceria entre a Prefeitura 
e a CCR SPVias, concessionária que administra 
a Rodovia João Mellão, traz novamente para a 
Estância a genialidade do músico João Carlos 
Martins, um dos maiores intérpretes de Johann 
Sebastian Bach, cujo ponto alto da carreira é a 
gravação da obra completa, para teclado, deste 
gênio da história musical.

Após superar problemas físicos e abandonar 
a carreira de pianista, João Carlos Martins cana-
lizou sua energia para a regência da Orquestra 
Bachiana SESI/SP, criada por ele em 2010 com 
a junção entre a Bachiana Filarmônica e a 
Bachiana Jovem. A orquestra já foi aplaudida 
internacionalmente com apresentações de gala 
nos Estados Unidos e na Europa. 

VOLTA EM GRANDE ESTILO – Será a segun-
da vez que João Carlos Martins se apresenta 
em Avaré. Quando tinha 19 anos, em 30 de 
dezembro de 1959, ele veio se apresentar na 
inauguração da Concha Acústica. Revelação 
na época, em seu recital o jovem pianista 
executou clássicos de Lizt, Chopin e Camargo 
Guarnieri. Antes dele haviam se apresentado 
as pianistas avareenses Esther Pires Novaes e 
Estela Gambini.

Na programação divulgada para o próxi-
mo domingo João Carlos Martins e Orquestra 
Bachiana SESI/SP na Concha Acústica vão 
interpretar, em espetáculo aberto ao público, 
obras clássicas de Mozart, Beethoven, Haydn 
e Mascagni.

CISNE NEGRO NO DIMENSÃO – Neste sába-
do, 28, às 20 horas, outro espetáculo elogiado 
terá lugar no anfiteatro do Colégio Dimensão: 
“Don Quixote e Sancho Pança  – Viajando pela 
Dança”, pela Cia. Cisne Negro de Dança. 

A obra de Dany Bittencourt é versão narrati-
va do clássico de Miguel de Cervantes sob uma 
ótica contemporânea em que os personagens 
viajam por diversas danças e ritmos existentes 
no Brasil, como o Maculelê, o Bumba-MeuBoi, o 
Maracatu, o Samba de Roda e a Moda de Viola. 
Tida como das melhores companhias contem-
porâneas do país, a passagem da Cisne Negro 
pela Estância é resultado de parceria entre as 
Secretarias da Cultura do Estado e do município, 
por meio do projeto Circuito Cultural Paulista. 
Aentrada franca e mais informações podem ser 
obtidas pelos telefones 3711-2556 e 3732-5057.

CULTURA

Estância aguarda o concerto de 
João Carlos Martins

Maestro vai reger a Orquestra Bachiana na Concha Acústica
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AVARÉ, 152 ANOS

ESPORTES

Governo entregou obras na Vila 
Jardim e na Vila Esperança 

Ampliação do CEI Dona Bidunga e pavimentação de viela garantem mais qualidade de vida à população

Duas  obras  significativas  para  as  comunida-
des dos bairros Vila Cidade Jardim e Vila Esperança fo-
ram  ontem  entregues  pelo  Governo  Municipal:  a  am-
pliação do  Centro  de  Educação  Infantil  Dona  Bidun-
ga e as obras de pavimentação e iluminação de uma im-
portante viela na Vila Esperança. 

Na  Creche  Dona  Bidunga  a  Prefeitura  inves-
tiu  cerca  de  R$  800  mil  para  instalar  quatro  novas  sa-
las  de  aula,  sala  para  reunião  dos  professores,  am-
plo  refeitório,  cozinha  equipada,  lavanderia,  três  con-
juntos  completos  de  sanitários  (para  alunos  e  funcio-
nários) e pátio coberto. Já na Vila Esperança, as melho-
rias  na  viela  existente  na  área  eram  reivindicadas  pe-
los  moradores  há  muito  tempo.  Agora  as  pessoas-
tem um atalho entre as ruas do bairro dotado de pavi-
mentação e iluminação, o que lhes garante trânsito se-
guro mesmo em dias chuvosos. 

NO BAIRRO ALTO  –  No  dia  20,  a  Prefeitura  entre-
gou as reformas feitas na Escola Municipal de Ensino Bá-
sico “Professora Zainy Zequi de Oliveira”. A unidade re-
cebeu  pintura  geral  externa/interna,  houve  recupe-
ração de lousas em salas de aula e implantação de la-
jes e esquadrias metálicas. O serviços 

incluíram  ainda  melhorias  na  cozinha,  no  banhei-
ro masculino e na porta metálica principal.

Inaugurada  em  1996,  a  EMEB  Zainy  Zequi  de  Oli-
veira  atende  130  crianças  matriculadas  no  Jar-
dim  I  e  II,  as  quais  residem  no  Bairro  Alto  e  em  áre-
as rurais do município.

A manhã do próximo domingo, 6 de outubro, será diferente para os freqüen-
tadores do Horto Florestal de Avaré, pois o parque, um dos principais cartões 
postais da Estância, será pista da I Corrida Ecológica. A iniciativa é uma parceria 
entre a direção da Reserva Florestal e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 

“Não há uma área mais propícia, em Avaré, para que aliemos a conscienti-
zação ambiental e a prática esportiva. Esperamos a adesão maciça de atletas, 
fator que colaborará com a inclusão definitiva do evento no calendário oficial”, 
destacaram os organizadores do certame. Podem se inscrever nascidos a partir 
e 2004 e vão ser distribuídas medalhas a todos os participantes e troféus para 
os primeiros colocados nas diversas categorias. O trajeto será de oito quilôme-
tros, em sua maioria em trechos da Trilha Educativa do próprio Horto Florestal. 

Apoiam a I Corrida Ecológica a Secretaria Municipal de Saúde e a Polícia 
Militar de Avaré. O evento terá largada às 9 horas do próximo domingo. As 
inscrições são gratuitas e as fichas podem ser preenchidas diretamente na Se-
cretaria Municipal de Esportes e Lazer, na Concha Acústica. Informações pelo 
telefone 3732-0756.

Horto Florestal será pista
  da I Corrida Ecológica

Iniciativa é direção do parque com apoio da Prefeitura
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO

EDUCAÇÃO

O Banco do Povo Paulista comemorou, nesta sema-
na, 15 anos de atuação em todo o Estado de São Paulo. 
A celebração aconteceu no auditório Ulysses Guima-
rães, do Palácio dos Bandeirantes, e reuniu cerca de mil 
convidados, entre autoridades estaduais, municipais e 
sindicais, além de agentes de crédito, colaboradores e 
empreendedores beneficiados.

Ponto comum nos discursos das autoridades, a 
importância econômica e social do programa estadu-
al gerenciado pela SERT foi amplamente destacada, 
com citação à taxa de juros oferecida – 0,5% ao mês, 
a menor entre as instituições financeiras do país -, os 
números auferidos pelo Banco e os desafios envolvidos 
no trabalho em equipe, entre Estado e prefeituras, para 
o progresso do programa. 

O Banco do Povo Paulista atende, atualmente, 497 
cidades e conta com outras 84 unidades em fase de 
implantação. Além disso, o Banco concedeu mais de R$ 
1,19 bilhão, em 325 mil operações no Estado. Neste ano, 
em 23 mil operações, o governo estadual emprestou 
mais de R$ 129 milhões. Confira a relação completa 
de endereços e contatos no site do programa www.
bancodopovo.sp.gov.br.

Banco do Povo Paulista 
completa 15 anos

Evento é realizado no Palácio dos 
Bandeirantes em São Paulo.

O projeto “Conscientizar para preservar o Mundo” de-
senvolvido em toda Rede Municipal de Ensino de Avaré 
durante os anos de 2012 e 2013, foi selecionado para 
apresentação no Seminário Regional do Observatório 
da Educação, promovido pela deputada Yara Bernardis 
no núcleo de Educação, Tecnologia e Cultura da UFSCar. 
A apresentação aconteceu no último dia 20. 

Para que o projeto fosse selecionado, ele foi avaliado 
com base em critérios rigorosos, como Desenvolvimen-
to Social Sustentável, Questão Social, Meio social de 
Inserção Escolar, Parcerias com a Sociedade e Empre-

Projeto é selecionado para Seminário Regional 
Denominado “Conscientizar para preservar o Mundo”, a ação foi selecionada para o Observatório da Educação

endedorismo. A aprovação aconteceu com sucesso, já 
que o projeto tem os mesmos temas inseridos em suas 
etapas de trabalho, tanto nas salas de aula quanto nas 
ações externas que desenvolvem a conscientização das 
crianças quanto ao Meio Ambiente. Um dos destaques 
foi a grande passeata, desenvolvida no dia 05 de julho 
e que transcorreu as principais ruas da cidade até o 
Horto Florestal. 

Neste ano, o projeto foi ampliado por meio de par-
ceria com CCR SPvias, que passou a fornecer apostilas 
para os alunos, capacitação aos professores e, também, 

a desenvolver ações envolvendo a comunidade em geral 
por meio de apresentação de peças teatrais e arreca-
dações desenvolvidas para englobar ações praticadas 
pelos alunos.

“Atendendo a todos esses critérios, o Projeto alcan-
çou grandes objetivos e foi selecionado para uma apre-
sentação, nos próximos períodos, junto à  Assembléia 
Legislativa do Estado”, destacou um dos responsáveis 
pela Educação em Avaré. A cidade, aliás, foi representada, 
durante a mostra do projeto, por Adalta Aparecida Marani 
e Elaine Capecci.
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SOLIDARIEDADE

Espetáculo 
“Inzôonia” auxiliará 

Fundo Social
Está marcada para o próximo dia 

06, domingo, a apresentação do es-
petáculo teatral “Inzôonia” em Avaré. 
Possibilitada pelo projeto “Mosaico 
na Estrada”, do Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo 
(SESCOOP), a iniciativa será mostrada 
pela Cia. Os Geraldos e vai arrecadar 
roupas e fraldas infantis, que serão 
encaminhados ao Fundo Social de 
Solidariedade de Avaré e distribuídos 
às famílias carentes. 

O espetáculo é uma comédia 
sobre o Universo Infantil referente 
à memória dos antigos circos mam-
bembes. São apresentados esquetes 
baseados em números tradicionais da 
Tradição Circense e, com isso, é feita 
homenagem aos pequenos circos 
itinerantes do interior do país. A Cia 
Os Geraldos é um grupo composto 
por atores acostumados a agir entre 
a erudição da pesquisa acadêmica e a 
simplicidade poética do teatro popu-
lar. Durante sua trajetória, o grupo já 
recebeu prêmios significativos, como 
o do festival do 14º Festival Internatio-
nal Du Théâtre Universitaire d’Agadir 
(Marrocos), além de ter passado por 
mais de 30 cidades de nove estados 
brasileiros.

A atração será apresentada nas 
dependências do anfiteatro do Colé-
gio Dimensão, a partir das 15h30 do 
próximo dia 06, domingo. Os ingressos 
custam R$ 5, mas podem ser obtidos 
por meio da doação de um pacote de 
fralda descartável ou de uma peça de 
enxoval de bebê em bom estado. Os 
itens serão repassados para o Fundo 
Social de Solidariedade de Avaré que, 
por sua vez, os entregará a famílias 
carentes cadastradas. Confira, a seguir, 
os locais para entrega das doações: 

ALCRED
Rua Pará, 1014
Centro – Avaré
Telefone – 3732-0850

SICOOB Crediceripa 
Rua São Paulo, 1631
Centro – Avaré
Telefone – 3732-7551

UNIMED
Rua Santa Catarina, 1981
Bairro Alto – Avaré
Telefone – 3711-7011
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TRANSPORTES

ESPORTES

Terminaram ontem os eventos co-
memorativos da Semana do Trânsito em 
Avaré. Ontem, no centro da cidade, houve 
a simulação de atendimento num acidente 
de trânsito. A prática, que atraiu a atenção 
de grande público, foi realizada na tarde 
de ontem, 27, no Largo do Mercado. Parti-
ciparam agentes do SAMU e membros da 
guarnição local do Corpo de Bombeiros.

Na quinta-feira, 26, os agentes do De-
partamento Municipal de Trânsito (Demu-
tran) com apoio da Polícia Militar fizeram 
abordagens a veículos aproveitando-se da 
atenção chamada devido à exposição de 
carro acidentado nas imediações do Largo 
do Mercado.

Este ano, conforme proposta do Con-
selho Nacional de Trânsito (Contran), o 
tema da campanha da Semana Nacional 
de Trânsito é “Álcool, outras drogas e a 
segurança no Trânsito: efeitos, responsa-
bilidades e escolhas”.

Simulação de acidentes 
agitou a Semana do Trânsito

Atividade despertou
 atenção do público 

no Largo do Mercado

A manhã do último domingo, 22, na Estância Tu-
rística de Avaré, foi celebrada por dezenas de atletas 
que, mesmo sob chuva, participaram da Corrida & 
Caminhada Ecológica 5K. Em sua terceira edição, o 
evento organizado pela Liga RCM Esportes, por meio 
da Lei de Incentivo do Ministério do Esporte, obteve 
patrocínio da Duke Energy e apoio da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer. 

Conforme dados da organização, cerca de 600 
pessoas se inscreveram na corrida e todos receberam 
kits com camiseta, boné e lanche para repor energias 
ao final da prova. 

Avaré sediou a 3ª Corrida e Caminhada Ecológica 5K
Clima chuvoso não comprometeu o evento patrocinado pela Duke Energy

Além da parte esportiva, a Corrida & Caminhada 
Ecológica 5K incluiu atividades culturais, recreativas 
e de saúde. No percurso havia tendas para cronome-
tragem eletrônica, com banners e conteúdos educa-
cionais sobre Preservação das Árvores, institucional 
da Duke Energy, de massagem rápida e de aferição 
de pressão arterial, glicemia e de avaliação física (es-
trutura mantida com apoio da Faculdade de Educação 
Física – FREA. 

Para as crianças foi montada uma arena com cama 
elástica e pintura facial. Elas também ganharam pipo-
ca e algodão doce e puderam brincar em brinquedos 

infláveis e numa  mini quadra de basquete. Todos os 
atletas receberam medalha de participação. Depois, 
no palco da Concha Acústica houve apresentação da 
Banda Impacto e da dupla Rio Pequeno e Jaguaré. 

RESULTADOS DA CORRIDA - Pela categoria Masculi-
na, os primeiros colocados foram Vanderson de Moreira 
de Oliveira, Claudionir Amaro, FabianoMassoti Estati, 
Felipe Rolim Moreira de Oliveira e João Guilherme de 
Lima. Na categoria Feminina, o destaque ficou para as 
atletas Graziele Correa Oyan,Maria Hortência Albino, 
Claudinéia Aparecida da Silva, Michele Freconere de 
Campos e Ariane Aparecida Ferreira Flores da Costa.
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CULTURA

SOLIDARIEDADE

A exemplo de outros setores da Sociedade Regional, 
os artistas avareenses também se mostraram, na última 
semana, preocupados com o destino das pessoas atin-
gidas pelo tornado que devastou parte da cidade de 
Taquarituba, na tarde do último dia 22. Devido a isso, 
duas apresentações de peças conhecidas pela comuni-
dade em geral foram agendadas comk a clara 

“Valsa nº 6”, do dramaturgo Nelson Rodrigues 
Encenada pela dupla Gabriele Grandini e Lê Gimenez
Será apresentada no próximo dia 07
“Mazzaropi para mais Cem Anos”, roteiro da vida de 

Amacio Mazzaropi, que será encenado, novamente, pelo 
grupo Pó Patapá Taio

Será mostrada no dia 08
As duas acontecem no anfiteatro do Colégio Dimen-

são, sempre a partir das 20 horas. A entrada será um 
quilo de alimento não perecível para ser destinado aos 
flagelados da cidade de Taquarituba

Teatro Avareense se mobiliza 
pela vítimas de Taquarituba

Diante da comoção causada pela tragédia que se 
abateu sobre a vizinha cidade no último domingo, o 
Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Avaré 
passou a receber doações que já estão sendo encami-
nhadas para os desabrigados. 

Na segunda-feira, 23, a primeira leva de doações foi 
entregue em Taquarituba, incluindo 24 colchões, além 

Prefeitura de Avaré envia doações 
a desabrigados de Taquarituba

Colchões, cobertores e agasalhos estão entre os produtos oferecidos a vítimas do tornado

de cobertores, roupas e fraldas.  Desde o início desta se-
mana, o trabalho solidário visa oferecer apoio às vítimas 
do tornado que provocou danos em Taquarituba, após 
a tempestade de ventos fortes que devastou o parque 
industrial da cidade, destruiu o seu terminal rodoviário 
e causou duas vítimas fatais e dezenas de feridos. As 
estimativas são de que os danos causados em prédios 

comerciais e industriais superem os R$ 100 milhões.
Portanto, a campanha prossegue e o Fundo Social 

continua recebendo doação de colchões, cobertores 
e agasalhos, em sua sede, na Rua Maranhão, 1.578, no 
centro da cidade. Também está aberta uma conta, no 
Banco do Brasil, para doações em dinheiro: agência 
2712-X, conta 95.000-9.
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HABITAÇÃO

TURISMO

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estância Turística de Avaré é um dos 130 municípios 
contemplados pelo Governo do Estado de São Paulo, 
que através da Secretaria de Saneamento e Recursos 
Hídricos, vai elaborar plano regionais de sete Unidades 
Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A 
elaboração dos planos custará cerca de R$ 19 milhões e 
a previsão para conclusão dos trabalhos é de 18 meses.

“Nessa união entre o Estado e os municípios, quem 
ganha é o povo e São Paulo se fortalece. Estamos fazendo 
um trabalho sério para a geração atual que vai ficar tam-
bém para as gerações futuras”, enfatizou o governador.

Os planos devem contemplar diagnósticos com 
análise, propostas e definição das necessidades de inves-
timento para a universalização do acesso aos serviços de 
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 
limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem 
e manejo de águas pluviais.

A Lei Federal nº 11.455/07 exige que cada municí-
pio elabore o seu plano de saneamento local e que o 
Estado os integre aos planos regionais e estadual de 
saneamento. Para garantir aos municípios paulistas 
as melhores condições técnicas para a elaboração de 
planos de saneamento consistentes, articulados com as 
disposições relativas aos recursos hídricos e ao desen-
volvimento urbano, o Governo do Estado de São Paulo 
criou o Programa Estadual de Apoio Técnico à Elaboração 
dos Planos Municipais de Saneamento - PMS de forma 
a atender as exigências deste novo contexto legal e 
institucional do setor.

Até o momento, já foram concluídos e entregues 
105 PMS, referentes aos municípios das UGRHI 01 (Serra 
Mantiqueira), 02 (Paraíba do Sul), 03 (Litoral Norte), 07 
(Baixada Santista), 11 (Ribeira de Iguape e Litoral Sul). Os 
planos municipais e o regional da UGHRI 10 (Sorocaba/
Médio Tiete) foram entregues em março de 2012. Foram 
iniciados em janeiro de 2013 mais 74 PMS referentes às 
UGRHI 9 (Mogi-Guaçu) e 14 (Alto Paranapanema).

Governo do Estado vai elaborar
Plano de Saneamento para Avaré
Esse é o objetivo do convênio 

assinado com a Secretaria Estadual 
de Saneamento e Recursos Hídricos

Na última quarta-feira, dia 25/09, os prefeitos dos 
municípios que compõem o Polo Cuesta- entidade que 
trata dos assuntos relacionados ao desenvolvimento 
do turismo regional do qual Avaré faz parte– foram 
recebidos pelo Ministro do Turismo, Gastão Viera. A 
Estância de Avaré esteve representada por agentes 
públicos do Poder Executivo e também da Secretaria 
de Turismo local.

A agenda com o Ministro foi definida como prio-
ridade pelos prefeitos da região em recente reunião 
realizada no município de Bofete, com o objetivo de 
incluir oficialmente a Estância Turística de Avaré como 
membro eleito do Polo Cuesta. 

Na bagagem, os prefeitos levaram projetos coletivos 
que visam atender a região, além dos projetos individu-
ais. “Fomos somar esforços com nossas cidades vizinhas, 

Polo Cuesta pede auxílio ao Governo Federal
A solicitação foi feita durante encontro de prefeitos das cidades 

aliadas com o ministro do Turismo, Gastão Vieira.

porque entendemos que juntos temos mais força para 
pleitear projetos que possam beneficiar a todos”, desta-
cou representante da Estância Turística de Avaré. 

Entre os pedidos regionais, foram expostos ao Mi-
nistro os projetos Travessia de Cicloturismo da Cuesta, 
Feira Turística Itinerante, Sinalização Turística Regional, 
Posto de Informações Turísticas Móvel, Plano Regional 
de Desenvolvimento Turístico, entre outros. 

“O Ministro se comprometeu conosco a liberar re-
cursos inicialmente para o Plano Regional de Turismo 
que, uma vez concluído, irá apontar as prioridades 
de investimentos do Ministério do Turismo em nossa 
região, já que o Pólo Cuesta está habilitado para firmar 
convênios com o Governo para promover as benfeitorias 
nos municípios associados”, explicou um dos agentes 
públicos avareense. 

Pedidos individuais para Avaré também foram feitos, 
como recursos para a realização de eventos. O Ministério 
deverá analisar a solicitação e, posteriormente, abrir a 
programação no Sistema de Convênios.

Desde  o  último  dia  20,  as  pessoas  ligadas  aos  Grupos  
de  Terceira  Idade participam das atividades da Semana da 
Pessoa Idosa em Avaré. Programado pelo Conselho Munici-
pal do Idoso (CMI) o evento se estende até terça-feira, 1º de 
outubro, data dedicada, em âmbito mundial, aos idosos. No 
projeto Cinema no Divã, na noite do último dia 20, o idoso 
foi o tema. Na sessão, os presentes assistiram o filme “O Voo” 
e, em seguida, contaram com explanação da psicanalista 
Neide Aoki sobre as temáticas alcoolismo e drogas. Neste  
sábado,  28,  no  Santuário  Arquidiocesano  Nossa  Senhora  
das  Dores será  celebrada  missa,  às  ....  horas,  que  terá  
como  tema  o  valor  da  pessoa idosa no mundo atual. Na  
segunda-feira,  30  de  setembro,  a  Secretaria  Municipal  da  
Educação apresentará peça teatral, na Fundação Regional 
Educacional de Avaré (FREA) abordando o tema principal 
do projeto, às .... ncerrando a Semana da Pessoa Idosa, no 
Dia Internacional do Idoso, 1º de outubro,   haverá  culto  
ecumênico  no  anfiteatro  da FREA,  às  14  horas. Em  se-
guida,  haverá  gincana  esportiva  e  aferição  de  pressão  
e  testes  de diabetes para os presentes.

Prosseguem atividades da 
Semana da Pessoa Idosa

Apresentações musicais, peças teatrais e gincana 
esportiva estão na programação preparada pelo CMI

1° RODADA 
DO DIA 11 AGOSTO DE 2013

Campo Municipal
9:30 manhã com 30 min de tolerância
PREFEITURA  AVARÉ  01 X 01 LAIDS ALIMENTOS

13:30 com 30 min de tolerância
INTERNACIONAL 00 X 01 UNIDOS DO IPIRANGA

15:30 com 30 min de tolerâcia
VILA MARTINS 02 X 01 J.PAINEIRAS - B

Campo do São Paulo
13:30 com 30 min de tolerância
AMÉRICA 02 X 02 AMIGOS BETÃO - B

15:30 com 30 min de tolerância
SÃO PEDRO LAJÃO AVARÉ/ABAVIL 01 X  03 ATLÉTICO B. SUCESSO - A

Favor cumprir horário de tabela para não
sofrer W.O
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HABITAÇÃO

Na próxima semana, a equipe da Secretaria Munici-
pal de Obras, Habitação e Serviços continuará efetuando 
o cadastramento dos contemplados no sorteio realizado 
no dia 04/08/2013, para as casas do Conjunto Habitacio-
nal Mário Bannwart, que estão sendo construídas com 
recursos do programa  federal Minha Casa, Minha Vida.

Os contemplados deverão levar ao Centro Adminis-
trativo os seguintes documentos: originais e cópias do 
RG, do CPF, e das certidões de nascimento e casamento, 
além de comprovantes de residência. Caso a pessoa 
contemplada seja casada ou amasiada, o cônjuge terá, 
obrigatoriamente, que comparecer na apresentação e 
também levar a mesma listagem de documentos. No 
caso de viúvos é necessária a certidão de óbito

Confira abaixo os nomes dos convocados que de-
verão apresentar a documentação nos dias 01 e 02/ 10 
(titulares com renda de até R$ 1.200,00, com letras B, C 
e D) e nos dias 03 e 04/10 (titulares com renda de até 
R$ 1.200,00, com letras E,F,G,H e I).

Prefeitura continua cadastrando os sorteados
do Programa Minha Casa, Minha Vida

Os mutuários devem entregar 
os documentos necessários 

nos dias estabelecidos.

 Os Contemplados no 
Sorteio do dia 04/08/2013,

do Programa Minha Casa Minha Vida, que constam na relação 
abaixo, deverão comparecer na Secretaria Municipal de Habita-
ção, à Rua Rio Grande do Sul, 1810 / Centro Administrativo, nos 
dias 01 e 02 de Outubro de 2013, com os seguintes documentos:
Segmento: Renda até R$ 1.200,00
Condição: Titulares – Letras “B,C e D”
- RG (original e cópia)
- CPF (original e cópia)
- Certidão de Nascimento (original e cópia)
- Certidão de Casamento (original e cópia)
- Comprovante de Residência (original e cópia)
Se casado ou amasiado é obrigatório o comparecimento do ca-
sal e apresentação dos documentos do cônjuge.
Se viúvo(a) apresentar Certidão de Óbito.
Atenção: Entrada pela Garagem
Horário de Atendimento:
09:00 as 12:00
14:00 as 17:00

“Nº Sorteio”   Nome C.P.F.
302 Benedita Aparecida Ceará 027.043.868-89
180 Benedito Cláudio Pimenta Gomes 101.359.128-30
133 Bruna de Oliveira 383.112.778-69
256 Bruna Maria Pereira de Carvalho 325.215.558-35
43 Bruna Rodrigues da Silva 402.851.668-40
158 Bruno Martins Rosa 360.382.128-92
309 Camila Cristina Moreira 376.936.638-78
345 Camila Pereira de Souza 295.574.248-18
205 Carla Marques 264.788.148-07
150 Carlos Alexandre de Souza 288.704.558-07
27 Carlos Armando Arruda 342.183.898-45
199 Carlos César Barbosa 267.510.338-18
187 Carolina Paua 403.697.168-92
324 Carolina Rodrigues 424.301.618-69

313 Celina Aparecida da Costa 329.117.528-05
229 Celina Porfírio de Castro 138.939.618-52
23 Cilene Aparecida Leite de Oliveira 161.916.318-71
116 Clarice Batista Machado 072.056.228-75
177 Clarice Leme 314.941.568-30
279 Claudete Alves de Oliveira 247.268.228-02
98 Cláudia Cristina Soriano 350.682.558-58
05 Cleide de Oliveira 092.281.208-00
92 Cleuza Aparecida de Oliveira 145.753.238-70
59 Cris Dorian Gomes 180.846.318-88
225 Cristiane de Fátima Marques 342.812.028-03
342 Cristiane Fahl 283.480.358-77
299 Cristiane Macedo Santos 356.317.118-18
280 Cristiano Franco dos Santos 280.216.638-71
245 Daiane Aparecida de Rezende 340.250.438-31
336 Daiane Gomes Pereira 366.045.918-67
182 Daniel Luiz Aparecido Ducco 309.601.688-77
179 Daniela Aparecida de Oliveira 367.122.448-70
176 Daniela Aparecida Rodrigues 371.173.718-89
166 Daniele Pâmela Muniz de Souza 374.517.918-82
221 Daniele Roberta Marques Pinto 195.458.568-31
25 Daniele Sanches Cruz 337.464.778-24
52 Daniele Taís Rocha Garcia 413.385.858-19
109 Darci de Souza Coelho 171.775.558-54
159 Daulos Martins Ferreira 351.130.478-48
44 Dayana Mary Carvalho 331.031.068-07
314 Débora Cristina de Oliveira 392.400.038-78
03 Denilza Aparecida Martins 376.543.508-21
32 Denise Cristina Pereira da Costa 173.957.308-01
36 Diego Francis de Melo 305.219.888-29
211 Donalva Nunes 275.768.038-27

 Os Contemplados no 
Sorteio do dia 04/08/2013,

do Programa Minha Casa Minha Vida, que constam na relação 
abaixo, deverão comparecer na Secretaria Municipal de Habi-
tação, à Rua Rio Grande do Sul, 1810 / Centro Administrativo, 
nos dias 03 e 04 de Outubro de 2013, com os seguintes docu-
mentos:
Segmento: Renda até R$ 1.200,00
Condição: Titulares – Letras “E,F,G,H e I”
- RG (original e cópia)
- CPF (original e cópia)
- Certidão de Nascimento (original e cópia)
- Certidão de Casamento (original e cópia)
- Comprovante de Residência (original e cópia)
Documentos do Casal quando for o caso.
Atenção: Entrada pela Garagem
Horário de Atendimento:
09:00 as 12:00
14:00 as 17:00

“Nº Sorteio”  Nome C.P.F.
289 Edimar Benedito Batista 297.979.338-81
231 Edna Regina Guassú 397.495.658-19
96 Edson Aparecido Marques 347.749.828-30
267 Elaine Cristina Brabo Faleti 180.842.238-44
33 Elaine do Nascimento 322.843.638-14
160 Elaine Maria Cardoso Silvério 303.615.358-64
186 Elaine Maria Nunes 313.591.608-17
338 Elaine Rodrigues de Souza 300.992.128-46
94 Eli Gonçalves mendes 173.984.968-00
152 Eliana Aparecida da Silva 072.022.158-70
105 Eliana Aparecida Leite 174.126.838-96
100 Eliana Borges Vieira 248.686.388-58
235 Eliana de Fátima Santana 331.900.878-14
181 Eliana de Jesus Andrade 141.218.038-41
63 Eliana Maria de Paula 349.176.988-47
75 Elisa Marquesin Martins 107.330.178-86
339 Elisabete Cristina de Oliveira Dionísio 339.973.168-05
349 Elisângela Lara de Camargo 327.623.868-37

364 Élton Rodrigo Silva Gonçalves 268.429.658-88
134 Elza Helena de Oliveira 386.947.678-80
276 Emanuele Crislaine da Silva 349.235.048-89
315 Emilena Aparecida Gomes 318.007.838-33
193 Emiliana de Cássia Gabriel 120.168.168-56
346 Ení Godoy 145.913.428-16
356 Érica Pereira da Rocha 378.816.878-19
239 Esther Silva Evaristo 110.696.228-18
272 Eva Aparecida de Oliveira 383.390.118-71
107 Eva Duarte Moreira 161.918.538-58
333 Evilen Cristina Ramalho 389.061.508-22
277 Fabiana Aparecida Cyrino Zequi 287.305.408-52
125 Fabiana Cristina de Oliveira 267.761.918-08
228 Fabiana Sanches Alarcão 362.981.058-67
60 Fabiana Silva do Nascimento 351.125.598-88
140 Fabiani Cristina de Oliveira 360.600.508-32
233 Fabiano do Nascimento Moura 223.113.888-35
45 Fábio Augusto Rodrigues 309.020.368-58
14 Fabíola Pereira da Silva 309.654.328-31
264 Franciele Aguilera Marcello 423.542.788-10
216 Franciele Carvalho 383.687.348-60
259 Franciele Rodrigues de Souza Fiel 406.171.748-06
58 Francisca Maria Fernandes Siqueira 072.021.528-51
362 Gilberto Sabino 252.801.008-70
283 Gislaine Pires Malta 329.860.548-46
95 Gislene Rosa de Campos 170.313.688-80
64 Graciele Ferreira Pereira Alves 371.348.538-02
294 Grayciane de Cássia Matiussi Moraes 347.305.938-20
66 Graziella Cristina Moreira 346.958.498-28
219 Helena Maria Scarize 351.294.078-14
29 Ilso Adriano Pereira de Melo 406.340.238-02
61 Iraci Costa 120.175.918-82
249 Isa Benedita da Silva 180.845.528-21
108 Isabela Cristina da Silva Luz 406.134.218-50
04 Ivan Oliveira Doni 415.387.748-44
288 Ivonete Aparecida Pereira 072.030.148-35
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