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de local para o
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Em breve, a  Estân-
cia Turística de Avaré
terá a sua unidade do
Poupatempo, programa

do Governo do Estado
feito para faci l i tar o
acesso do cidadão às in-
formações e serviços
públicos.

Na última quinta-fei-
ra, 14 de março, duas re-
presentantes do Poupa-
tempo, a arquiteta Cecí-
lia Rodrigues Parreira e
Cristina Aragão Onaga,

da Superintendência de
Novos Projetos, estive-
ram em Avaré para co-
nhecer as opções de lo-
cal indicadas pela Prefei-
tura para instalar o pro-
grama na cidade.
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Criado o Núcleo Esportivo Especial
Meta do projeto é apoiar práticas esportivas para portadores de deficiência intelectual

6ESPORTES

Cumprindo metas tra-
çadas ainda no ano passa-
do, os dirigentes da Secre-
taria Municipal de Espor-
tes e Lazer deram início
ao projeto “Núcleo Espor-
tivo Especial”.

A iniciativa tem como
foco principal a inclusão
social e esportiva de pes-
soas com deficiência inte-
lectual. Essa ação resulta
de parceria entre as pas-
tas de Esporte e Lazer e a
dos Direitos das Pessoas
com Deficiências.

A meta é dar apoio de
saúde e suporte alimentar
para os atletas beneficiados
pelo projeto, que aconte-
cerá três vezes por sema-
na na Pista Municipal, lo-

calizada no Bairro Alto.
Até agora o projeto foi

desenvolvido graças ao
esforço do professor José
da Silva (Zé da APAE),
que auxilia crianças aten-
didas pela entidade. Ele
conseguiu, nos mais de dez
anos de atividades, resul-
tados expressivos, como
vitórias em campeonatos
brasileiros de atletismo e
destaques em suas parti-
cipações oficiais nacionais
e sul-americanas.

Esta será a primeira
vez que a Prefeitura dará
apoio integral a essa cate-
goria esportiva. Além dis-
so, ficou decidido, em reu-
nião realizada no último
dia 7, que Avaré vai sedi-

ar a abertura do Circuito
Regional de Atletismo,
marcada para o próximo
dia 24 de abril. Os treina-

mentos contarão, a partir
de agora, com apoio dos
professores e estagiários
da Secretaria de Esportes.

6CULTURA

Foi aberta esta se-
mana, no saguão do
Paço Municipal, mos-
tra com obras da artis-
ta  p lás t i ca  Vân ia
Lewin Fernandes, con-
vidada pela Secretaria
da Cultura. Até o fim
de abril o público po-
derá conhecer os tra-
balhos da pintura du-
rante o horário comer-
cial. .

Formada em Educa-
ção Artística pela Fun-
dação Regional Educa-
cional de Avaré, Vânia
é conhecida na região,
pr inc ipa lmente,  por
seu estilo acadêmico

No Paço Municipal, as telas de Vânia Lewin
Artista apresenta
seus trabalhos no
estilo acadêmico

Obras de Vânia Lewin ficam em exposição no
Paço até fim de abril.

c láss ico .  Con tando
com cursos variados
em seu currículo, como
com o pintor uruguaio
Pedro Alzaga e com o
pau l i s ta  Monte i ro
Prestes, ela também já
se destacou em vários
salões de arte e concur-
sos em cidades como
Marília, Ribeirão Pre-
to, Jaú, Caraguatatuba,
além de, nos anos de
1998 e 2005, ter repre-
sen tado  Avaré  no
Mapa Cultural Paulis-
ta.

No Paço Municipal
Vânia selecionou 19 te-
las de paisagens, figu-
ras humanas, flores e
reproduções de obras
conhecidas. Mais deta-
lhes sobre a mostra pelo
telefone 3732-5057 .
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JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço de impressão do Semanário Oficial,
tal quebra de ordem cronológica é necessária para a manutenção dos
serviços de impressão do Semanário Oficial, órgão indispensável à
publicação dos atos do Poder Publico Municipal.
Fornecedor : Grafica Editora V alente Fartura Lt da
Empenhos : 1 14/2013
Valor : R$ 6.143,20
Avaré, 16 de Março de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço especializado de coleta, transporte,
tratamento adequado e destino final dos resíduos dos serviço de saú-
de, tal quebra de ordem cronológica se justifica por se tratar de servi-
ço essencial de coleta de lixo hospitalar no município cuja paralisa-
ção  acarretara sérios danos a saúde pública.
Fornecedor : Medic T ec Ambient al Ltda ME
Empenhos : 1 10/2013
Valor : R$ 56.850,00
Avaré, 16 de Março de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de gêneros alimentícios e ces-
tas básicas, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária por
se tratar de fornecimento à merenda escolar e continuidade ao forne-
cimento da cesta básica do funcionalismo público.
Fornecedor : Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
Empenhos : 1 187, 164 a 226/2013
Valor : R$ 316.299,00
Avaré, 16 de Março de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de serviço prestado com publicação de edital, tal quebra
de ordem cronológica se faz necessária , sendo que é a única empresa
que faz publicações, para este setor de licitações, em jornais de gran-
de circulação e no Diário Oficial da União, conforme a Lei 8.666/93.
Fornecedor :  Patria Designers Pub. E Prop. Ltda
Empenhos : 2263/2013
Valor : R$ 920,00
Avaré, 16 de Março 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 tra-
tar-se de fornecimento de refeições tipo marmitex p/ funcionários e plan-
tonistas do Pronto Socorro Municipal, tal quebra de ordem cronológica
se faz necessária, pois o fornecedor continua a prestar os serviços, sen-
do do interesse da Secretaria da Saúde a prestação dos mesmos.
Fornecedor : Pedro Villen Neto ME
Empenhos : 1339/2013
Valor : R$ 13.440,00
Avaré, 16 de Março de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço de operação e manutenção do aterro
sanitário,  tal quebra de ordem cronológica se faz necessária  para
suprir a necessidade de destinação final de resíduos sólidos no aterro
sanitário de Avaré
Fornecedor : Quebec Construçoes e T ecnologia Ambient al S/A
Empenhos : 7408/2012
Valor : R$ 151.353,30
Avaré, 16 de Março de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço de manutenção e correção preventiva
de equipamentos,  tal quebra de ordem cronológica se faz necessária
para suprir a necessidade da manutenção preventiva e corretiva dos
equipamentos odontológicos existentes, sendo imprescindível para o
bom funcionamento dos serviços da municipalidade.
Fornecedor : Thalita Fragozo Gonçalves
Empenhos : 5873/2012
Valor : R$2.950,00
Avaré, 16 de Março de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de apostilas, tal quebra de or-
dem cronológica se faz necessária para atendimento de aquisição
das apostilas para a rede municipal.
Fornecedor : V ez Inst. Unibrasil p/ Desenv . da Ciencia e Cul
Empenhos : 1336, 1337, 1338/2013
Valor : R$ 1.303.169,57
Avaré, 16 de Março de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de locação de cilindros e fornecimento de oxigê-
nio, tal quebra de ordem cronológica se tal quebra de ordem cronoló-
gica se justifica, pois os cilindros e oxigênios são de extrema neces-
sidade para os pacientes .
Fornecedor : White Martins Gases Indtrs S/A
Empenhos : 13074/2012
Valor : R$ 27.880,00
Avaré, 16 de Março de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95,
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de  pavimentação asfáltica, tal quebra de ordem cronologia
se faz necessária para manutenção e conservação de vias públicas.
Fornecedor : H Aidar Pavimentação e Obras Ltda
Empenhos :  1867/2012
Valor : R$ 168.765,93
Avaré, 16 de Março de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de equipe de apoio para Coquetel do Conselho
Municipal Negro, referente a homenagem das personalidades Negras
Avareense a se realizar no dia 30/11/2012, tal quebra de ordem crono-
lógica se faz necessária, por se tratarem de serviços prestado em
evento constante no Calendário Oficial de Eventos do Município
Fornecedor : Ricardo Filgueiras Gomes
Empenhos : 14304/2012
Valor : R$  3.100,00
Avaré, 16 de Março de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/13 – PROCESSO Nº. 078/13

Objeto: Contratação de gráfica para a impressão de 500 jornais por
mês, a serem elaborados pelo Centro Literário “Anita Ferreira de Maria”.
Data de Encerramento: 27 de março de 2013  das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 27 de março de 2013  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax
(14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística de Avaré,
08 de março de 2013 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/13 – PROCESSO Nº. 082/13
Objeto: Aquisição de materiais de higienização para as CEI’s.
Data de Encerramento: 28 de março de 2013  das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 28 de março de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax
(14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística de
Avaré, 15 de março de 2013 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/13 – PROCESSO Nº. 083/13
Objeto: Aquisição de tambores de folha.
Data de Encerramento: 28 de março de 2013  das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 28 de março de 2013  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística
de Avaré, 15 de março de 2013 – Érica Marin Henrique –
Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/13 – PROCESSO Nº. 086/13
Objeto: Aquisição de vale transporte para o funcionalismo municipal.
Data de Encerramento: 01 de abril de 2013  das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 01 de abril de 2013  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urísti-
ca de Avaré, 15 de março de 2013 – Érica Marin Henrique –
Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/13 – PROCESSO Nº. 087/13
Objeto: Contratação de empresa para manutenção preventiva com
fornecimento de peças em aparelho de raio x.
Data de Encerramento: 02 de abril de 2013  das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 02 de abril de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urísti-
ca de Avaré, 15 de março de 2013 – Érica Marin Henrique –
Pregoeira.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/13 – PROCESSO Nº. 080/13
Objeto: Contratação de empresa para prestação de Serviços de
Consultoria e Assessoria.
Data de Encerramento: 16 de abril de 2013  às  09:30 horas, Dep.
Licitação.
Data de Abertura: 16 de abril de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urísti-
ca de Avaré, 15 de março de 2013 – Érica Marin Henrique –
Presidente da CPJL.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA  a Empresa FÁBIO PEDRO FABRETTI EPP ,
objetivando  o fornecimento de leites para o Programa Viva Leite,
relativa ao Pregão Presencial nº. 001/13 – Processo nº. 006/13
- Homologado em: 28/02/2013 .

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 BENEDICTO MACHADO
SONORIZAÇÃO - ME , objetivando  a contratação de empresa
para realização do Projeto Horto Encanto pelo período de 12
meses, relativa ao Pregão Presencial nº. 010/13 – Processo
nº. 040/13 - Homologado em: 28/02/2013 .
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Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  a Empresa SANTEC FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRO-
DUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, objetivando  o fornecimento de
fraldas descartáveis e absorventes geriátricos para atender manda-
dos judiciais, relativa ao Pregão Presencial nº. 01 1/13 – Processo
nº. 041/13 - Homologado em: 01/03/2013 .

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 Em-
presa FIGUEIREDO S/A, objetivando  a aquisição de materiais de cons-
trução para manutenção de vias públicas, relativa ao Pregão Presencial
nº. 014/13 – Processo nº. 047/13 - Homologado em: 06/03/2013 .

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dispos-
to no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA  a
Empresa SANTEC AGUDOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIM-
PEZA LTDA ME, objetivando  o fornecimento de fraldas descartáveis
para o Fundo Social de Solidariedade, relativa ao Pregão Presencial
nº. 016/13 – Processo nº. 049/13 - Homologado em: 08/03/2013 .

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 026/13 – Processo nº. 038/13

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa ROSIMARY DA
SILVA GONÇALVES 33525907885, com valor global de R$ 7.700,00
(sete mil e setecentos reais)  objetivando a contratação de serviço de
apoio em eventos da Secretaria de Esportes, com fulcro no artigo 24 da
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 25 de
fevereiro de 2013 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 034/13 – Processo nº. 053/13
Fica ratificada a Dispensa de Licitação REJANE KELLER e ROGÉRIA
KELLER, com valor mensal de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos
reais)  objetivando a locação de imóvel na Rua Voluntários de Avaré nº
1.190 para instalação do Albergue Noturno, com fulcro no artigo 24 da
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 de
fevereiro de 2013 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 036/13 – Processo nº. 058/13
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa WALTER MOREIRA
79394094849, com valor global de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos
reais)  objetivando a contratação de professor de natação, com fulcro no
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré,
25 de fevereiro de 2013 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 038/13 – Processo nº. 067/13
Fica ratificada a Dispensa de Licitação o Senhor THIAGO GOSLING
STEHLING ANDREATTA, com valor global de R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais)  objetivando a contratação de profissional para pres-
tação de serviços de arquitetura e urbanismo, com fulcro no artigo 24
da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 01
de março de 2013 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

DELIBERAÇÃO
Pregão Presencial n° 019/13 – Processo n° 056/13

Considerando o questionamento quanto a especificação do item 02
referente ao Pregão em epígrafe, a Senhora ÉRICA MARIN
HENRIQUE, 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.
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 01 de abril de 2.013, às
10 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 14 de março de 2013.

Convite
O CRAS I convida os beneficiários do BPC
(Beneficio de Prestação Continuada) - De-
ficiente e seus familiares, moradores do seu
território de abrangência para participar da
reunião do Grupo de Convivência e Fortale-
cimento de Vinculo, dia 21 de março de
2013, às 9:00 horas no CRAS I: R. Dari
Silveira Barcelos nº 102, Brabância.  Maio-
res informações pelo telefone 3732-1938

LEGISLATIVO

VALORES DAS REMUNERAÇÕES DOS CARGOS
E EMPREGOS PÚBLICOS DA CÂMARA DE

VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
AVARÉ, DE ACORDO COM ARTIGO 4º DA LEI

Nº 1.649, DE 05 DE MARÇO DE 2013.

Referência Vencimento
1 R$ 1257,78
2 R$ 1437,45
3 R$ 1617,14
4 R$ 1976,51
5 R$ 2335,87
6 R$ 2695,24
7 R$ 3593,65
8 R$ 4492,06
9 R$ 5390,48

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente da Câmara

DECRETO LEGISLATIVO N º 282/2013
(Dispõe sobre concessão da Medalha Mulher Benemérita as

pessoas que especifica e adota outras providências)

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI DECRETA:
Artigo 1º  - Fica concedida a Medalha “Mulher Benemérita”, às perso-
nalidades abaixo mencionadas, conforme indicação feita pelos Se-
nhores Vereadores, nos termos do Decreto Legislativo nº 222/2009:
· Adalgisa Ward
· Adalgiza da Silva Góes
· Elaine Ferreira Carvalho de Alvarenga
· Ernandina Marques Colela
· Eunice Aparecida da Costa Silvestre
· Ivone Ferreira de Almeida
· Luzana Maria Rocha Correia
· Maria Isabel Vianna Christino
· Nanci Rodrigues Guimarães Silva
· Rosa Cleide Alves Pereira
· Sandra Regina Lopes Florentino da Silva
· Vilma Dianesi Arantes
· Yeda Maria Braga Chaddad
Artigo 2º  - As despesas decorrentes com a execução do presente
Decreto serão cobertas pela seguinte dotação orçamentária:
01.01.01.031.7005.2257.3.3.90.3.9.00.
Artigo 3º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
aos 12 de Março de 2013. -

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

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Projeto de Decreto Legislativo nº 02 /2013
Autoria: Mesa Diretora
Aprovado por unanimidade, em Sessão Extraordinária de 11/3/2013. -

ATO DA MESA Nº 38/2013
(Dispõe sobre exoneração a pedido da funcionária MARIANA

NEVES DIAS DE PAULO  do Cargo “em comissão” de Assessora
de Imprensa da Câmara de Vereadores da Estância Turística de

Avaré e dá outras providências)

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:-
Art. 1º  - Fica exonerada a pedido a funcionária MARIANA NEVES
DIAS DE PAULO,  brasileira, solteira, portadora da cédula de identi-
dade RG nº 43.207.148-9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o no

305.681.858-38 do cargo “em comissão” de Assessora de Imprensa
da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, a partir de
11 de março de 2013, nomeada através do Ato da Mesa n º 14/2013,
de 04 de janeiro de 2013.
Art. 2º  - Este Ato entrará em vigor nesta data, após sua publicação no
local de costume.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
11 de março de 2013

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

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Pregão Presencial nº 03/2010 – Processo nº 05/2010  fica prorroga-
do por mais 90 dias o prazo de prestação de serviços da empresa
VIVO S/A que tem por objeto a prestação de serviços de telefonia
móvel pessoal e acesso a internet sem fio, com fornecimento de equi-
pamentos em comodato para a Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré
Assinatura do T ermo Aditivo em 13 de março de 2013.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA, na qualidade de prego-
eiro oficial da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré,
nomeado através da portaria nº 274/2013, usando das atribuições
que lhe são conferidas por lei, vem pelo presente, ADJUDICAR o
objeto do Pregão 01/2013 – Processo 02/2013 para a empresa
SILVEIRA & DUARTE AVARÉ LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
05.233.539/0001-04, com sede na Av. Pinheiro Machado, nº 777, Jar-
dim São Paulo – Avaré/SP, objetivando o fornecimento de até 7.500
(sete mil e quinhentos) litros de gasolina na bomba no valor total de
até R$ 19.275,00 (dezenove mil duzentos e setenta e cinco reais), ou
seja, R$ 2,57 (dois reais e cinquenta e sete centavos) por litro de
gasolina efetivamente fornecida e até 4.000 (quatro mil) litros de etanol
na bomba para uso exclusivo dos veículos oficiais da Câmara de Ve-
readores da Estância Turística de Avaré, no valor total de até R$
6.560,00 (seis mil quinhentos e sessenta reais), ou seja, R$ 1,64 (um
real e sessenta e quatro centavos) por litro de etanol efetivamente
fornecido até 31 de dezembro de 2013.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 14 de
março de 2013.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Pregoeiro

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

RETIRE GRATUITAMENTE

O SEMANÁRIO OFICIAL DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

NO PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

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

NOVO ENDEREÇO
DO CREAS

Rua Minas Gerais nº1133-Centro
Telefone:14 3732-6012
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CÂMARA ECONOMIZA 17,5% NA AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENT O DOS

VEÍCULOS OFICIAIS

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, através do
primeiro Pregão Presencial do ano registrado sob nº 01/2013 que
tinha por objetivo a escolha de empresa para fornecimento de com-
bustível: até 7.500 (sete mil e quinhentos) litros de gasolina na bomba
e até 4.000 (quatro mil) litros de etanol na bomba para uso exclusivo
dos veículos oficiais obteve 17,5% de economia devido à disputa acir-
rada das empresas participantes.
Três empresas participaram do certame sendo, Auto Posto Estrela
de Avaré Ltda, Auto Posto Bizunga Ltda e Silveira & Duarte Avaré
Ltda, que apresentaram o lance inicial de R$ 1,99 (um real e noventa
e nove centavos) por litro de etanol e R$ 2,89 (dois reais e oitante e
nove centavos) por litro de gasolina.
Passada para a fase de lances sagrou-se vencedora do certame a
empresa Silveira & Duarte Avaré Ltda com o preço final e de R$ 1,64
(um real e sessenta e quatro centavos) por litro de etanol e de R$ 2,57
(dois reais e cinqüenta e sete centavos) por litro de gasolina.
Segundo o pregoeiro da Câmara de Vereadores Cristiano Augusto
Porto Ferreira, a modalidade adotada pelo Poder Legislativo, o pre-
gão, é a forma mais democrática e transparente para aquisição de
bens e serviços comuns pela Administração Pública, pois a disputa é
feita pelo fornecimento de lances em sessão pública trazendo acima
de tudo agilidade às compras públicas, além de economia.

ORDEM DO DIA
CIRCULAR N º 07/2013 - DG     Avaré, 14 de Março de 2.013.-
Exmo. (a) Sr. (a) Vereador (a)

LEMBRETE
Estará presente o Sr . Marcos Book Rutigliano, Presidente do Con-
selho Municip al do Plano Diretor , para falar sobre as medidas
aprovadas nos planos setoriais, atendendo os termos do Reque-
rimento nº 135/2013 de 18/02/2013, de autoria do V er. Ernesto
Ferreira de Albuquerque e outros, aprovado por unanimidade.
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
18/03/2013 - Segunda Feira – às 18h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que, a Exma. Sra. Presiden-
te Vereadora Bruna Maria Costa Silvestre  designou  para a Ordem do
Dia da Sessão Ordinária de 18 de março do corrente ano, que tem
seu inicio marcado para as 18h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI N.º 109/2012 - Discussão Única
Autoria:- V er. Rosângela Paulucci Paixão Pereira
Assunto:  Dispõe sobre alteração da redação do inciso I do Artigo 3º da
Lei nº 769, de 14 de outubro de 2005 e dá outras providências. - (Táxi)
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 109/2012 e dos Pareceres do
Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
2. PROJETO DE LEI N.º 12/2013 - Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenções e re-
passe de recurso federal aos Centros de Educação Infantil e dá ou-
tras providências. (CEIs - Santa Elizabeth e Santa Terezinha) (c/
SUBSTITUTIVO)
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 12/2013 e dos Pareceres do
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
Obs. Os documentos das entidades, que instruem o processo,
encontram-se a disposição na Secretaria
3. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 14/2013 - Discussão
Única – Maioria Absoluta (7)
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Munici-
pal e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos
que produzam produtos de origem animal e vegetal, institui taxas e
dá outras providências. (SIM/POA)

Anexo : Cópias do Projeto de Lei Complementar n º 14/2013 e dos
Pareceres do Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e
Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de Saú-
de, Prom. Social, Meio Ambiente e Dir. Humanos (c/ EMENDA) (Vis-
tas Ver. Barreto)
OBSERVAÇÃO: O Processo, abaixo relacionado, deixou de cons-
tar da presente Circular tendo em vista que até o fechamento
da presente Circular a Divisão Jurídica e as Comissões Perma-
nentes não haviam exarado os respectivos pareceres.
PROJETO DE LEI Nº 18/2013
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenções sociais
às entidades que especifica, do Município de Avaré, nos termos da
Lei Municipal nº 1.635, de 04 de dezembro de 2012 e Artigo 26 da Lei
Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os pro-
testos de minha elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

REQUERIMENTOS APRESENTADOS SESSÃO
ORDINÁRIA EM 11 DE MARÇO DE 2013

Maioria dos V ereadores – V oto de profundo pesar pelo faleci-
mento:
JUSSARA MARIA GUERREIRO LANÇAS

Marcelo José Ortega - Vice Presidente
- Para que seja oficiado Secretário Municipal da Saúde, que informe à
essa Casa Legislativa, se existem atendimentos nas instituições so-
ciais realizado  pela Unidade Móvel Odontológica.
-Para, reiterando o teor do requerimento n° 287/2012, que seja oficiado
ao responsável pela Agência do Ministério do Trabalho local, para que
realize urgentemente a medição da câmara fria, bem como a fiscaliza-
ção quanto aos equipamentos de segurança do trabalhador da Cozinha
Piloto de nosso município localizada na Rua Goiás, 2227, bairro Brás.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal que informe à essa Casa
Legislativa, se foram realizados os repasses junto a  Avaré Prev referen-
tes aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março no ano  de dois mil e treze.
-Para que seja oficiado ao Secretário da Saúde, que informe à essa
Casa Legislativa, quais são os nomes do servidores do CEREST, as
funções que desempenhavam e suas   cidades de origem.

Ernesto Ferreira  Albuquerque - 1º Secretário
-Para que seja oficiado votos de parabenização, à cantora avareense,
LUCILA NOVAES, à produção e aos músicos, pelo belíssimo show
de lançamento do cd “É...  LUCILA NOVAES”, apresentado no anfite-
atro do Colégio Dimensão.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, a verificação da possibi-
lidade de dotar a garagem municipal, de uma oficina mecânica ade-
quada e moderna, com toda estrutura para atendimento ágil e eficien-
te dos veículos, caminhões e máquinas da frota Municipal e salutar
aos mecânicos e funcionários que lá trabalham.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal que informe através do
setor competente, A Procuradoria Geral do Município, como está o anda-
mento do processo de aquisição irregular dos 10 (dez) ônibus escolares
usados, quanto de fato custaram ao município, quanto foi pago, com
quais verbas, se próprias ou de convênio Federal ou Estadual e em qual
ou quais administrações foram adquiridos e ou quitados e qual o prazo
mesmo que aproximado, para a conclusão deste processo.
-Para que seja oficiado o convite aos representantes das Empresas
GECCON, da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, da SECRETARIA
MUNICIPAL DA HABITAÇÃO e da DEFESA CIVIL, para em data opor-
tuna, a ser marcada com a máxima urgência, virem dar explicações
nesta casa de leis, dos problemas dos condomínios Vale do Sol, Vila
Veneza e Vila Serena, amplamente divulgados em razão da palavra
na Tribuna Livre da Senhora VILMA SOUZA SANTOS, e quais solu-
ções imediatas podem e devem ser tomadas para suas eficazes e
permanentes soluções.
-Para que seja oficiado votos de parabenização, a mais uma Edição
do “DAMAS NO CAFÉ” 2013,  realizado no Empórium Café, com
apoio da Secretaria Municipal da Cultura, em comemoração ao DIA
INTERNACIONAL DAS MULHERES, ocasião na qual, são homena-
geadas mulheres artistas avareenses, que atuam em diversas áreas
da cultura, e que este ano, o ponto marcante do encontro, contou
com mais uma homenagem a ELIAS DE ALMEIDA WARD, grande
incentivador do DAMAS NO CAFÉ.

Francisco Barreto de Monte Neto - 2º Secretário
 -Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, através da secreta-
ria competente, seja informado sobre a possibilidade de a conces-
sionária responsável pelo transporte urbano deste município, es-
tender o horário da linha do Costa Azul, uma vez que o último
horário é 19:20 horas.

 -Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, através da secretaria
competente, seja informado sobre a real situação dos empréstimos
junto ao Banco Cruzeiro do Sul, hoje administrado por uma massa
falida, referente aos  funcionários, principalmente aposentados que
tiveram seus descontos cessados.
 -Para que seja oficiado o Presidente do Conselho Tutelar da Estân-
cia Turística de Avaré-SP, Sr. Conrado Alberto Bannwart Mortean, para
comparecer à esta casa de leis, em data a  ser agendada, para escla-
recimentos sobre a atuação do referido Conselho em nosso municí-
pio, frente às demandas que se apresentam, tais como consumo de
álcool, drogas, violência urbana.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, que através da secretaria com-
petente, seja verificada a possibilidade de instalar ventiladores ou circulado-
res  de ar no Pronto Socorro, principalmente nas salas de inalação e medi-
cação, onde o sistema de ventilação  das mesmas são insuficientes

Antonio Leite de Oliveira
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal através da secretária
competente, nos informe a possibilidade de reforma dos brinquedos
das creches e escolas municipais.
-Para seja oficiado a SABESP que  providencie com URGÊNCIA o conserto
da rede esgoto da Av. Emilio Figueiredo Bairro Tropical, pois quando chove o
esgoto tem voltado para dentro das casas, causando grandes danos.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal através da secretária
competente, estude em caráter de “URGÊNCIA” a possibilidade da
reforma da Quadra do Bairro Vila Esperança, localizada na Rua Alicio
Ferrari, uma vez que, a mesma se encontra em total abandono.
Tal benfeitoria se faz necessária por dois fatores importantes:
1º Opção de lazer para moradores, que hoje não possuem nenhum beneficio.
2º Garantir a segurança de moradores, uma vez que, o referido local
tem sido usado para o consumo de produtos ilícitos.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, que através da secretá-
ria competente, estude em caráter de “URGÊNCIA” solucionar o pro-
blema de instalação esgoto e água do Condomínio Vila Serena

Benedito Braz Ferreira
-Para que seja oficiado ao Major Maurício José Raimundo, , Ilmo.
Comandante do 53º. Batalhão de Polícia Militar que informe a esta
Casa de Leis, até qual horário é realizada a operação de Ronda Esco-
lar, uma vez que recebemos questionamentos que estas operações
vem sendo realizadas até às 15:00h. Se for este o caso pedimos que
verifique a possibilidade de manter a Ronda Escolar ao menos em
período de entrada e saída das aulas.

Carlos Alberto Estati
-Para que informe a esta Casa de Leis, se os servidores das escolas e
creches da rede municipal de ensino possuem curso para Atendimento Pré-
Hospitalar-(APH). No caso de não possuírem que a Prefeitura Municipal da
Estância Turística de Avaré através de Secretaria Competente possa estar
estudando uma forma de proporcionar tal curso, visando capacitar equipes
de unidades de ensino, para evitar acidentes ou fazer o atendimento inicial,
principalmente às crianças, até a chegada de uma ambulância.
-Para que através da Secretaria Municipal de Saúde, informe a esta
Casa de Leis se o município de Avaré participa do Programa Pré-
Natal do Homem, programa esse do Governo do Estado de São Pau-
lo através de Sua Secretaria de Saúde, que visa o atendimento e
tratamento aos parceiros de gestantes com sífilis ou HIV.
-Para que através do Secretário Municipal de Esportes e Lazer infor-
me a esta Casa de Leis o real motivo que impede o Ginásio Municipal
“Kim Negrão” de obter de forma definitiva o AVCB.
-Para que informe a esta Casa de Leis que com a verba que será
repassada este ano ao nosso município pela CCR SP Vias, se existe
a possibilidade de estar criando pelo menos 03 (três) frentes de traba-
lho, visando a manutenção e conservação das ruas de nossa cidade.
-Para que solicite providencias urgentes principalmente nos finais de
semana, quanto a permanência no Pâteo da Igreja Matriz e imedia-
ções de menores de idade e  após as 22:00h se avançando pela
madrugada adentro fazendo uso de bebidas alcoólicas.

Denilson Rocha Ziroldo
-Para que encaminhe a esta Edilidade relação contendo os nomes e
respectivos cargos das pessoas que exercem cargos em Comissão
no âmbito do Poder Executivo Municipal, com as respectivas datas
de publicação dos atos de nomeação no Semanário Oficial da Estân-
cia Turística de Avaré, conforme preconiza o inciso IX do artigo 1º da
Lei nº 1.132, de 27 de novembro de 2008.
LEI N.º 1. 132, de 27 de Novembro de 2008.
Artigo 1º - A Administração Pública direta e indireta do Município de
Avaré para nomeação de cargos em Comissão “Ad nutum” deverá obser-
var o preconizado na Lei Orgânica Municipal, e também ao seguinte:
IX - Publicar o ato de nomeação no Semanário Oficial do Município.
-Para que através da Secretaria responsável, estude a possibilidade
de implantar uma Unidade de Terapia Semi intensiva, para melhor
atender a demanda da UTI da Santa Casa de Misericórdia de Avaré.

continua na página 7
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Idealizado pelo
Governo do Estado,
projeto conta com
apoio da Prefeitura

Avaré foi a primeira ci-
dade do Estado de São
Paulo a receber, em feve-
reiro de 2010, o projeto
Vila Dignidade. Projetada
e construída especialmen-
te para idosos de baixa ren-
da, a iniciativa, que abriga
24 pessoas com mais de
60 anos, conta agora com
mais um importante apoio:
o do Fundo Social de So-
lidariedade.

Atualmente, a popula-
ção que mora nesse con-
domínio, já dispõe de ser-
viços oferecidos pela Se-
cretaria Municipal de Es-
portes e Lazer.

Moram na Vila Digni-
dade pessoas idosas com
renda mínima de dois sa-
lários, os quais são inde-
pendentes para fazer suas
atividades cotidianas e que
vivem, preferencialmente
sós ou sem vínculos fami-

Fundo Social firma parceria com a Vila Dignidade

Parcerias favorecem moradores da V ila Dignidade

liares sólidos. Esse proje-
to foi idealizado para pre-
venir o asilamento e é in-
tegrado por casas com es-
trutura adequada para as
necessidades dos abriga-
dos. Alem do mais, eles
não pagam tarifas de água
ou luz.

Graças à parceria com
a Secretaria de Esportes
e Lazer, por exemplo, os
idosos tomam parte de ati-
vidades físicas e de aulas
de hidromassagem minis-
tradas na Piscina Munici-
pal Maria Tavares de Mi-
randa, no Complexo Es-
portivo.

Com a parceria firma-
da com o Fundo Social de
Solidariedade os morado-
res da Vila Dignidade vão
poder participar de ofici-
nas de artesanato e de cos-
tura industrial.

Para celebrar a convi-
vência entre a equipe do
Fundo Social e os idosos,
na semana passada houve
o plantio de uma muda de
ipê amarelo simbolizando
a nova parceria.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

MEIO AMBIENTE

Após reunião com re-
presentantes de estabeleci-
mentos particulares de saú-
de (consultórios, clínicas
médicas, veterinárias, odon-
tológicas, laboratórios, far-
mácias e outros) que geram
resíduos dos serviços de
saúde, a Prefeitura, através
da Secretaria da Agricultu-
ra e Meio Ambiente, deci-
diu manter os serviços de
coleta até o final de junho.

Durante esse período,

Prefeitura estende prazo de coleta de resíduos dos serviços de saúde
Até o final de junho a coleta prossegue normalmente; até lá, será estudada a forma mais viável para resolver a questão.

a Secretaria da Agricultu-
ra e Meio Ambiente irá
analisar as possibilidades
mais viáveis, para ambas
as partes, a fim de norma-
tizar os trabalhos de cole-
ta e destinação de resídu-
os de serviços de saúde
gerados por estes estabe-
lecimentos. Neste sentido,
estão sendo levantados
dados e informações para
melhor elucidar a questão.

Conforme orientação

técnica da Secretaria da Agri-
cultura e Meio Ambiente, no
momento, o importante é
orientar os estabelecimentos
para que não contratem ne-
nhuma empresa para reali-
zação da coleta dos resídu-
os dos serviços de saúde.

A reunião entre repre-
sentantes da Prefeitura e
dos estabelecimentos
abrangidos pela legislação
ocorreu pela necessidade
da Secretaria de Agricultu-

ra e Meio Ambiente em
adotar medidas para cum-
prir a legislação específica.

Conforme estabelece a
Resolução Conama n° 358
(abril/2005), em seu artigo
3º, cabe aos geradores de
resíduos de serviço de saú-
de e ao responsável legal,
referidos no artigo 1º desta
Resolução, o gerenciamen-
to dos resíduos desde a ge-
ração até a disposição final.
Além disso, de acordo com

a Lei Federal n° 12.305, de
agosto/2010, que estabele-
ce a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, por meio
do princípio “gerador-paga-
dor”, os resíduos gerados
nos serviços de saúde, con-
forme definido em regula-
mento ou em normas esta-
belecidas pelos órgãos do
Sisnama e do SNVS, estão
sujeitos à elaboração de pla-
no de gerenciamento de re-
síduos sólidos e ainda no

Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Só-
lidos da Estância Turística
de Avaré no Art. 11, que de-
termina implementação e
operacionalização do geren-
ciamento dos resíduos sóli-
dos utilizando-se dos prin-
cípios gerador-pagador e
poluidor-pagador, incluindo
os constantes no art. 20 da
Lei 12.305/2010, limitando-
se o Poder Público à orga-
nização do sistema.



-Para que através da Secretaria responsável, preste as seguintes in-
formações sobre um caminhão de lixo parado na oficina já algum
tempo, visto que a empresa contratada tem um número específico de
caminhões trabalhando, a saber:
1) Ha quanto tempo este caminhão está parado?
2) Foi pago o aluguel dele neste período?
3) Onde foram  parar os pneus novos que foram removidos, e trocado
por velhos?
-Para que estude a possibilidade de formar uma Comissão para avaliar e
revisar o Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância Turística
de Avaré e se possível este vereador fazer parte desta Comissão.
-Para que através da Secretaria responsável, nos envie cópia do con-
trato com a Empresa que gerencia hoje o Pronto Socorro Municipal
de Avaré e nos informe:
1)Quanto esta empresa está investindo em pagamento de médicos e
enfermagem?
2)Qual a data da prorrogação do contrato com a empresa?
-Para que através da Secretaria responsável, estude a possibilidade de
avaliar com urgência a marquise do antigo cinema, visto que se encon-
tra com uma enorme rachadura, podendo desabar a qualquer momen-
to, colocando em risco os pedestres que circulam por aquele local.

Edson Flávio Theodoro da Silva
-Para que se oficiado ao Prefeito Municipal, que informe a esta Casa
de Leis qual foi o acordo firmado entre a Prefeitura de Avaré e a Prefei-
tura de Arandu, com intuito de receber o lixo doméstico proveniente
daquela cidade, tendo em vista que há dias o caminhão da coleta de
lixo de Arandu tem se dirigido até o aterro sanitário de Avaré.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, através do departamen-
to competente no sentido de providenciar fiscalização com vistas aos
veículos abandonados pelas vias públicas da cidade, que são inúme-
ros, principalmente àqueles que estão estacionados em locais impró-
prios, atrapalhando o tráfego de veículos, conforme demonstra a foto
anexa a este requerimento. O referido veículo encontra-se estaciona-
do a menos de três metros da esquina, e mesmo que estivesse obe-
decendo a legislação, ele está abandonado há meses em via pública
o que caracteriza infração à legislação municipal. Vale ressaltar ain-
da que o referido veículo já provocou danos a terceiros.

Roberto Araujo
Foi notícia neste final de semana em alguns jornais desta cidade a
construção do prédio da Câmara que iniciou-se na gestão do ex-Vere-
ador Clivati.
Na época, o então Vereador e Presidente da Câmara, Senhor Luiz
Otávio Clivati, imbuído em prestar um atendimento digno à população
com gabinetes individuais para cada Vereador, iniciou a construção
do prédio da Câmara de Vereadores. Além disso, naquela ocasião,
existia o compromisso do Governo do Estado de São Paulo em insta-
lar uma FATEC – Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo
em Avaré, desde que nossa cidade disponibilizasse um prédio para
receber e instalar àquela Faculdade de Tecnologia, reforçando ainda
mais a necessidade da construção do prédio da Câmara de Vereado-
res, uma vez que neste prédio atual da Câmara de Vereadores abriga-
ria a Diretoria de Ensino e onde hoje funciona a Diretoria de Ensino
seria disponibilizado para a instalação da FATEC.
Recentemente, a Liderança do Governo nesta Casa de Leis, ao fazer
uso da palavra-livre disse que o Governo Municipal recebeu a visita de
representantes da FATEC e a municipalidade disponibilizou duas áreas
para a construção do prédio daquela Faculdade, os quais se interessa-
ram pelas áreas e posteriormente irão escolher uma das áreas para
edificação do futuro prédio da FATEC. Portanto, não será mais neces-
sário ceder o prédio atual da Câmara de Vereadores para abrigar a
Diretoria de Ensino e, consequentemente, disponibilizar o prédio da
Diretoria de Ensino para a instalação da FATEC. Ademais, o prédio
atual da Câmara de Vereadores é muito mais centralizado que o futuro
prédio da Câmara de Vereadores, podendo receber algumas modifica-
ções estruturais, inclusive, expandir-se para os fundos, oferecendo
comodidade aos servidores, Vereadores e principalmente à população.
-Para que todos da Mesa Diretora, após ouvido o Plenário desta Egré-
gia Casa Legislativa e dispensadas as formalidades regimentais, que
não pratique(m) nenhum ato no sentido de dar prosseguimento à cons-
trução do novo prédio da Câmara de Vereadores, até que se faça uma
consulta popular à respeito, onde decidiremos junto com o povo so-
bre o futuro da construção do prédio da Câmara de Vereadores.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal  através da Secretaria
Municipal de Planejamento e Transportes informe esta Casa de Leis
o motivo que levou a efetuar recadastramento dos Senhores Taxistas,
conforme edital nº 01/2013, datado de 07/03/2013, publicado no últi-
mo semanário oficial da estância turística de Avaré.

Rodivaldo Rípoli
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, através da Secretaria
de Agricultura incentive-se a produção agropecuária orgânica. Generi-
camente, todo produto vegetal é natural, mesmo aquele cultivado com
agrotóxicos e adubos químicos. Portanto, produto natural não signifi-
ca necessariamente que seja produto orgânico. O produto orgânico é
cultivado de forma diferenciada. Na agricultura orgânica, vários resí-
duos são reintegrados ao solo para que sejam decompostos e trans-
formados em nutrientes para as plantas. Esterco, restos de verduras,
folhas de aparas e minerais provenientes de rochas, entre outros,
fertilizam a lavoura e dão origem a microorganismos que transformam
matéria orgânica em alimentos.
A agricultura orgânica vem conquistando consumidores em todo o
mundo. Cultivar legumes e verduras sem o auxílio de adubos quími-
cos ou agrotóxicos deixou de ser uma atividade meramente familiar
para se transformar numa opção econômica rentável.
Estima-se que no Brasil, a produção orgânica movimente mais de
US$ 100 milhões por ano. Com esses dados todos, seria importante
o incentivo a produção agropecuária orgânica em nossa cidade e re-
gião, pois, além de gerar renda aos produtores, geraria também, qua-
lidade nos alimentos cultivados, novos postos de trabalho, uma nova
cultura agropecuária adequada com os novos tempos e, a região po-
derá se tornar um novo polo agropecuário.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal solicitando-lhe informa-
ção referente ao fornecimento de alimentação ao funcionários públi-
cos da Garagem Municipal, a saber;
1) Qual o real motivo do cancelamento desde fevereiro deste ano do
fornecimento de alimentação aos funcionários da Garagem Municipal?
2) Há a possibilidade de incluir para os Servidores Municipais o auxí-
lio-alimentação?
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal que informe, através da
Secretaria Municipal da Saúde se existe a possibilidade de retornar a
Garagem Municipal, através do DEMEP já instalado no local, o aten-
dimento médico aos Funcionários Públicos com um clínico geral e
também a possibilidade de mensalmente enviar a unidade móvel para
atendimento dentário.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, através da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, informações referente aos pneus velhos
abandonados ao ar livre na Garagem Municipal há vários anos, a saber;
1) A citada Secretaria tem conhecimento deste grave problema exis-
tente em nosso Município?
2) Existe algum estudo para se aderir ao Programa Nacional de Cole-
ta e Destinação de Pneus Inservíveis, criado em 1999 pela Associa-
ção Nacional da Industria de Pneumáticos (ANIP)?
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, a realização de estudos
visando a criação de tarifa reduzida para os usuários do transporte coletivo
aos domingos. Tal solicitação baseia-se em discussões que vem sendo
feitas pela Frente Nacional de Prefeitos e por entidades municipalistas, já
tendo sido implantada em cidades como Fortaleza (CE), Vitória (ES), São
José dos Campos(SP), Araucária (PR) e Curitiba (PR).

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
-Para que seja oficiado ao Delegado Titular, solicitando a possibilida-
de para que o CIRETRAN de Avaré, passe a determinar horários pré-
fixado para os exames de volante, a fim de se obter a Carteira Nacio-
nal de Habilitação.
-Para que seja oficiado votos de parabenização aos artistas e todos
os demais  participantes da peça “Mazaropi pra mais de cem anos”,
encenada no dia 08/03/2013, nas dependências do CAC – idealizada
e preparada no Curso de Férias das Oficinas Culturais José Reis
Filho. A homenagem desta Casa Legislativa ao grupo se faz nas pes-
soas de Gilson Câmara (Secretário da cultura e Coordenador do Evento)
e Juliano Roger (Diretor da peça), presenças marcantes e fundamen-
tais na difusão da cultura em nossa cidade.
-Para que seja oficiado a SABESP, que informe se existe um interregno
necessário entre a abertura e fechamento de buracos em vias públi-
cas, onde se corrigiu ou se instalou rede(s) da companhia.
-Para que sejam oficiadas às unidades prisionais que se localizam no
município de Cerqueira Cesar, que observem, dentro do possível, quan-
do da liberação dos reclusos, quer para as “saidinhas”, quer em razão
de “habeas corpus”, ou por qualquer outra forma de liberdade, não
ocorra após o horário noturno onde os ônibus intermunicipais já dei-
xaram de circular.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, através da sua Procura-
doria, ingresse no polo ativo de cada uma das ações civis públicas
promovidas contra agentes públicos e que foram exitosas, para que o
Município possa realizar o levantamento de numerários depositados
pelos vencidos nessas ações.
-Para que seja oficiado a concessionária Autoparque, para que nos
esclareça sob qual fundamento realiza as multas pelo fato do usuário
colocar seu ticket pago fora do veículo.

INDICAÇÕES
Bruna Maria Costa Silvestre - Presidente

-Para que através do setor competente, providencie a operação tapa
buracos do leito carroçável de uma rua localizada no jardim Europa 2,
entre as ruas Florença e Mônaco, rua sem identificação alguma nos
postes e no  google maps.
-Para que através do setor competente, providencie a recuperação
com URGÊNCIA, pedido feito pelos moradores do local, do leito
carroçável da Avenida Paulo Contrucci Leal entre os números 750 e
834, pois existem em alguns pontos do quarteirão enormes erosões.
-Para que através do setor competente, providencie com URGÊNCIA
a manutenção do leito carroçável da Rua Luiz Pereira Dias, próximo a
empresa Centenário, bairro Colina da Boa Vista, onde a referida via
vem sendo utilizada como desvio alternativo sentido bairro – centro,
devido parte da Avenida Gilberto Filgueiras estar interditada pela enor-
me erosão que se encontra defronte a empresa Centenário.
-Para que através do setor competente, providencie a manutenção de
toda a extensão do leito carroçável da Rua Alemanha, Jardim Europa,
onde existem vários buracos e também a coleta de ramada que ali se
encontra depositada, desobstruindo assim a referida via.
-Para que através do setor competente, providencie a manutenção do
leito carroçável da Avenida Carlos Ramires próximo Praça Paulo Bas-
tos Cruz, onde há uma valeta para escoamento de águas pluviais,
que se encontra com algumas lajotas soltas e irregulares, causando
danos a veículos que transitam pelo local.

Francisco Barreto de Monte Neto - 2º Secretário
-Para que, através do setor competente, verifique a possibilidade de
sinalizar  na Rua Amadeu Miras, no bairro Jardim Vitória, por tratar-se
de rua sem Saída.
-Para que, através do setor competente, verifique a possibilidade de
efetuar reparos na calçada e construção de banheiro na feira livre da
Av. Paranapanema.
-Para que, através do setor competente, verifique a possibilidade de
efetuar reparos na calçada ao lado da Igreja N. Sra. Da Boa Morte,
frente para a Rua major Vitoriano.

Antonio Leite de Oliveira
-Para que através do setor competente, construa muro de proteção
na calçada que passa sobre o córrego existente na Av. Paranapanema,
uma vez que, a atual condição representa sério risco de acidente às
pessoas que circulam pelo local.

Carlos Alberto Estati
-Para que através de Secretaria Competente, providencie a extração
da raiz de arvore que caiu e consequentemente a recuperação  de
todo o calçamento à sua volta,  localizada a rua Goiás  no numeral
1287, por ocasião de um intenso temporal que caiu em nossa cidade
no dia 20/02/2013.
-Para que através de Secretaria Competente, providencie com urgên-
cia o concerto do piso asfáltico da Rua Santa Verônica (Bairro Vera
Cruz) esquina com a Rua São João Evangelista, uma vez que o local
esta oferecendo um  grande risco de acidentes.
-Para que através de Secretaria Competente, providencie com urgên-
cia operação tapa buracos na Rua Avelino Fernandes nas imediações
da Praça Mauro Fiuza-Parque Santa Elizabeth III.
-Para que através de Secretaria Competente, providencie com urgência
a recuperação do piso afundado das lajotas, da Rua Anacleto Pires em
frente à Sabesp, pois trata-se de rua bastante movimentada e que do
afundamento, o trânsito daquele local esta bastante prejudicado.

Denilson Rocha Ziroldo
-Para que, através da Secretaria do Meio Ambiente, estude a possibi-
lidade de elaborar em conjunto com a comunidade Avareense e Asso-
ciações de Classe por meio de audiências públicas o Código Munici-
pal de Limpeza Urbana, de forma a garantir a correta destinação do
lixo, garantindo a sustentabilidade através de regras básicas de regu-
lamentação de relações jurídicas entre o Poder Público e os munícipes,
concernentes à limpeza pública.
-Para que, através do setor competente, providencie a limpeza nos
terrenos existentes ao longo da Rua José Bruno no Bairro do Camargo,
visto que em vários lotes existem entulhos de todos os tipos e que
seja fixada placas indicando “Proibido jogar lixo, sujeito a multa”, que
também poderá coibir futuros abusos.
-Para que, através do setor competente, estude a possibilidade de
remover os cupinzeiros existentes no jardim da Escola Matilde Vieira.

Júlio César Theodoro
-Para que a Secretária da Indústria e Comércio, a Secretária da Fa-
zenda, o departamento de ISS, a Sala do Empreendedor e o departa-
mento de licitação, regulamente e normatize a Lei do Geral das Micro
e Pequenas Empresas.
 -Para que o setor competente, viabilize uma pequena reforma na
associação de bairro Jardim presidencial, área esportiva, no campo
de futebol.
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Rodivaldo Ripoli
-Para que através da Secretaria de Transportes e Sistemas Viários,
tome as devidas providências necessárias no sentido de consertar
COM MÁXIMA URGÊNCIA o “Guard rail” localizado no final da Aveni-
da Professor Celso Ferreira da Silva no sentido Bairro/Centro interli-
gado com a Rua Bahia no Bairro Alto, visto que, o mesmo se encon-
tre em estado muito danificado.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
-Para que através da Secretaria competente, determine a correção de
erosões que estão acontecendo no grande buraco aberto para a constru-
ção do espaço cognominado “arenão”, visto que essa faraônica obra,
que tanto dinheiro já consumiu dos cofres públicos, pela absoluta falta
de estrutura e planejamento demonstra que se comprometerá ainda mais.
-Para que através da Secretaria competente, estude a possibilidade
de ser criar mecanismos para facilitar a comunicação entre os inte-
grantes da Guarda Municipal e agentes policiais, justamente para
que estes possam agir na repressão de eventuais delitos constata-
dos/presenciados por aqueles, que não possuem poder de polícia.
-Para que através da Secretaria competente, estude a possibilidade de
transferir para entidades assistenciais do município, regularmente ca-
dastradas, a operacionalização e consequente captação dos recursos
de estacionamentos das festas municipais, especialmente aqueles que
ocorrem no recinto do Parque de Exposição “Fernando Cruz Pimentel”.
-Para que através da Secretaria competente, determine ao setor com-
petente que remova o entulho de obras que está sendo jogado na Rua
Fuad Jubran, entre os números 15 e 31 da referida via, bem como tome
as devidas providências legais contra o descarte irregular do resíduo.

Construção da Nova Sede do Poder Legislativo
Estância Turística de Avaré - SP.

A construção da Nova Sede do Poder Legislativo da Estância Turísti-
ca de Avaré teve início em Maio de 2.008, com a solicitação de aber-
tura de Licitação Pública na modalidade Tomada de Preço pelo Ex-
presidente da Câmara Luiz Otávio Clivatti.
Conforme Lei Municipal n.º 1.010 de 13 de Novembro de 2007, na
gestão do Ex-prefeito Joselyr Benedito Silvestre, a municipalidade
doou uma área de terreno de 2.688,00 m2, conforme projeto
arquitetônico a área edificada será de 1.247,42 m2.
O prazo inicial para entrega da obra era de 20 de Dezembro de 2.008.
O custo estimado era de R$ 1.100.000,00 (Hum milhão e cem mil reais).
O objeto da licitação era a construção da nova sede do legislativo
avareense com fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra e
equipamentos necessários, conforme projetos, planilhas, orçamentos,
cronogramas e especificações referentes à obra, como alvenaria, ins-
talações hidráulicas, rede de esgoto e pluvial, rede de água fria, instala-
ções elétricas, revestimento de teto e paredes, pisos internos, rodapés,
peitoris, vidros, pintura, muros e gradis de fechamento, paisagismo,
calçadas, limpeza da obra, além da cobertura em estrutura metálica.
O projeto arquitetônico da nova sede é do Arquiteto Urbanista Glauber
M.M. Souza, tinha como Engenheiro técnico responsável Alexandre
Breve Coral da cidade de Ourinhos/SP.
Primeira Licitação - Contrato da Obra – R$1.089.960,08
Presidente:   Luiz Otávio Clivatti
Do procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preço sagrou–
se vencedora a Construtora Rônega  Prestadora de Serviços na Cons-
trução Civil Ltda., da cidade de Carlópolis – Paraná, com o valor inici-
al de R$ 1.089.960,08 (Hum milhão, oitenta e nove mil, novecen-
tos e sessenta reais e oito centavos).
No contrato original da Construtora Rônega foram feitos 05 (cinco) aditivos
que encareceram ainda mais a obra e postergaram a sua entrega:
Primeiro Aditivo Financeiro - Luiz Otávio Clivatti.
1º Termo aditivo, valor R$ 129.996,41, em 24 de Novembro de 2.008,
Presidente Luiz Otávio Clivatti;
Segundo Aditivo Financeiro – Roberto Araujo.
2º Termo aditivo, valor R$ 79.067,22 em 16 de Fevereiro de 2.009,
Presidente Roberto Araújo;
1º Termo aditivo, prorrogando a entrega  da obra para o dia 20 de
Dezembro de 2.009, Presidente Roberto Araújo;
Terceiro Aditivo Financeiro -  Roberto Araujo
3º Termo aditivo, valor R$ 23.385,65, em 14/12/2009 com prorrogação da
entrega da obra para 10 de Fevereiro de 2.010, Presidente Roberto Araújo.
Total da obra até  o terceiro aditivo:    contrato inicial: .... R$1.089.960,08

03 aditivos..........       .R$ 232.449,28
         Sub-Total  ............................R$1.322.409,36

2º Termo aditivo prorrogando a entrega  da obra para o dia 17 de
Março de 2.010, Presidente Roberto Araujo.
O contrato com a construtora Rônega foi rescindido amigavelmente
em 12 de Fevereiro de 2.010 pelo Ex-presidente Roberto Araújo.
Conforme demonstrativo de pagamento de fls. 272 do Processo n.º
10/2008 da Tomada de Preço n.º 01/2008 a construtora Rônega rece-
beu o valor de R$ 881.171,35 (Oitocentos e oitenta e um mil, cento e
setenta e um reais e trinta e cinco centavos)

Ficando ainda com restos a pagar empresa de R$ 441.238,01 (qua-
trocentos e quarenta e um mil, duzentos e trinta e oito reais e um
centavo) já que a obra com os termos aditivos teve o seu valor aumen-
tado para R$ 1.322.409,36 (Hum milhão trezentos e vinte e dois mil,
quatrocentos e nove reais e trinta e seis centavos).
Construtora Rônega ....pagamento realizado....R$ 881.171,35
                                  restos a pagar...............R$ 441.238,01
                                      total dessa empresa  R$ 1.322,409,36
Durante a execução da obra pela Construtora Rônega a mesma era
acompanhada pelo Arquiteto Urbanista Glauber Souza responsável pelo
projeto e pelo Engenheiro Calculista Alexandre Breve Coral que era o
responsável pelas planilhas que autorizavam os pagamentos das obras.
Após a rescisão com a Construtora Rônega, a  construção da nova sede do
Legislativo ficou parada por um longo período até que uma nova licitação.

Segunda  Licitação – Contrato da Obra. R$172.052,52
Presidente:     Roberto Araujo
Na segunda licitação, agora na modalidade Concorrência, foi aberta,
sagrando-se vencedora a Euro Construtora Ltda pelo valor de R$
172..052,52 (Cento e setenta e dois mil, cinquenta e dois reais e cinquenta
e dois centavos), referida concorrência tinha como objeto o fornecimento
de todo o material e instalação da cobertura em estrutura metálica num
total de 738,22 m2, com o fornecimento de todos os materiais, mão-de-
obra e equipamentos necessários, e para isso a Câmara Municipal.
A Câmara Municipal de Avaré  contratou o engenheiro especialista em
estrutura metálica o Sr. Paulo Henrique Ciccone , pelo valor de R$
R$36.000,00, que ficou responsável pelo acompanhamento de todas
as fases do processo licitatório, análise do projeto, elaboração de planilha
de custos, bem como aprovação dos serviços executados.
O contrato com a Euro Construtora Ltda. foi assinado em 12 de No-
vembro de 2.010 na gestão do ex-presidente Roberto Araújo, tinha
prazo de conclusão da cobertura em noventa dias.
3º. Termo Aditivo de prorrogando a entrega de obra , de prazo   Em
Fevereiro de 2.011, o contrato teve o 1º termo aditivo do segundo
contrato. prorrogando a entrega da obra para o dia 09 de Março de
2.011 já na gestão da ex-presidenta Marialva Araújo Souza Biazon .
4º. Termo Aditivo de prorrogação de prazo da obra  , sendo o 2º
termo aditivo do segundo contrato, foi feito no mês de março prorro-
gando a entrega obra pra o dia 08 de Abril de 2.011,
5º. Termo Aditivo de prorrogação de prazo da obra . Sendo o 3º
termo aditivo do segundo contrato, prorrogou a entrega para o dia 28
de Abril e um 4º termo aditivo para o dia 28 de Maio de 2.011.
A Ex-Presidente da Câmara Marialva Araujo de Souza Biazon expe-
diu atestado de capacidade técnica e termo de conclusão da obra de
fornecimento e cobertura em estrutura metálica, atestando que a
mesma durou 110 (cento e dez) dias de 18/11/2010 a 13/05/2011 com
o valor de R$ 172.052,52 (Cento e setenta e dois mil, cinquenta e dois
reais e cinquenta e dois centavos).

Terceira Licit ação – Terceiro Contrato – V alor R$ 404.545,98
Presidenta:    Marialva Biazon
Em 29 de Agosto de 2.011 uma nova solicitação de abertura de licita-
ção foi feita, agora na modalidade concorrência para contratação de
empresa especializada para o fornecimento de todos os materiais,
mão-de-obra e equipamentos necessários, conforme projetos, planilhas,
orçamentos e cronogramas e especificações para a continuidade do
prédio da nova sede de Poder Legislativo
Na em verdade esta nova concorrência foi aberta para terminar o que
a primeira Construtora Rônega se comprometeu a fazer e não fez;
abandonando a obra no estado em que a mesma se encontrava.
Nessa Concorrência n.º 01/2011 ainda na gestão da Ex-Presidente Marialva
Biazon, a vencedora foi a Empreiteira de Obras Vale do Rio Pardo Ltda –
EPP pelo valor de R$ 404.545,98 (Quatrocentos e quatro mil, quinhentos e
quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos), o contrato foi assinado
em 11 de Novembro de 2.011  com previsão de entrega da obra para o
prazo de noventa dias ou seja 11 fevereiro de 2012..
6º. Termo Aditivo – prorrogação de prazo da obra  O Termo aditivo
foi assinado em fevereiro de 2.012 prorrogando a entrega da obra para
o dia 09 de abril de 2.012.
7º. Termo aditivo -  prorrogação de prazo da obra  para o dia 09 de
maio de 2.012.
8º.  Termo Aditivo – prorrogação de prazo da obra  para o dia 09 de
junho de 2.012.
Para a Empreiteira de Obras Vale do Rio Pardo Ltda, foi pago a quantia
de R$ 403.155,61 (Quatrocentos e três mil, cento e cinquenta e cinco
reais e sessenta e um centavos) pela Ex-Presidente da Câmara Marialva
Araújo de Souza Biazon, sob a supervisão do engenheiro civil Paulo
Henrique Ciccone, que juntamente com a Presidenta assinam o termo
de recebimento definitivo da obra em 29 de Junho de 2.012.
Consta do contrato da Câmara, assinado pela presidenta, Marialva
Biazon, com a empresa Vale do Rio Pardo Ltda. serviços  realizados
pela empreiteira a saber:  a construção do muro de arrimo, revestimen-
to das paredes e teto internos, demolição e execução de alvenaria,
instalações elétricas e hidráulicas, degraus do plenário, revestimento e
impermeabilização das cúpulas e sistema de combate a incêndio.

O que nos causa falta de assistência é que o Arquiteto Urbanista
Glauber, responsável pela obra, não mais emitiu nenhum parecer so-
bre a mesma.
O engenheiro calculista Alexandre Coral não mais visitou a obra, ao que
nos parece, sendo substituído pelo Engenheiro Paulo Henrique Ciccone.

Quart a Licit ação -  Quarto Contrato  –  V alor R$ 386.438,68.
Presidenta:  Marialva Araújo de Souza Biazon.
Ainda na gestão da ex-presidente Marialva Araújo de Souza Biazon ,
nova licitação foi aberta para mais uma etapa da obra de construção
da nova sede da Câmara Legislativa da Estância Turística de Avaré,
na modalidade Concorrência Pública n.º 01/2012 – tendo como nova-
mente como vencedora a Empreiteira de Obras  Vale do  Rio Pardo
Ltda.-. EPP, com o preço de R$ 386.438,68 (Trezentos e oitent a e
seis  mil, quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e oito
centavos), com prazo de conclusão dessa etapa da obra em noventa
dias, contrato esse assinado em 17 de Julho de 2.012.
9º. Termo Aditivo – prorrogação de prazo da obras , para dia 17 de
julho de2012.
Quarto Aditivo Financeiro – Presidente Marialva Biazon
Quarto Termo Aditivo, valor de R$27.995,40, assinado no dia 19 de
Novembro de 2012, assinado pela ex-Presidenta  Marialva
Biason.assinou um termo aditivo acrescentou ao contrato inicial o valor
de R$ 27.995,40 (Vinte e sete mil novecentos e noventa e cinco
reais e quarenta centavos) o  que corresponde a um aditivo de 7,24%,
passando o contrato inicial para R$ 414.434,08 (Quatrocentos e ca-
torze mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oito centavos).
10º.  Termo Aditivo – prorrogação do prazo da obra -  acordado que
o prazo máximo para entrega da obra seria o dia 21 de janeiro de 2.013.
Notamos : A obra de construção do prédio da Câmara Municipal da
Estância Turistica de Avaré, teve mais de dez aditivos de prorroga-
ções de prazo, pois em alguns aditivos de valores financeiros, tam-
bém foram prorrogados os prazos.

PLANILHA FINANCEIRA -   OBRA - SEDE  DA
CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ

PREDIO PROPRIO

Valor inicial da obra em planilha                 R$ 1.100,000,00.
Primeira Licitação                        R$1.089.960,08   -     Luiz A. Clivatti.
Segunda  Licitação                     R$172.052,52   -      Roberto Araujo
Terceira Licitação                          R$404.545,98   -     Marialva Biazon
Quarta Licitação                               R$386.438,68   -     Marialva Biazon.
Sub - Total.   De Contratos     R$.2.052.997,26 .

Primeiro  Termo Aditivo Financeiro    R$129.996,41 –   Luiz A. Clivatti.
Segundo Termo Aditivo Financeiro     R$79.067,22 –   Roberto Araujo
Terceiro Termo Aditivo Financeiro        R$23.385,65 –   Roberto Araujo
Quarto Termo Aditivo  Financeiro        R$ 27.995,40 –   Marialva Biason
                 Sub - total   De Aditivos  R$260.444,68
Total Geral Gasto  com a Obra.       R$.2.313.441,94 -   212%

Planilha de Custo Inicial da Obra         R$1.100.000,00  -  100%
Valor Pago a mais da obra Orçada         R$1.213.441,94.-   112%.

Valor Previsto para o Termino da Obra  - Hoje -            R$1.040.000,00
Valor Total Previsito -  Conclusão da Obra    R$3.353.441,94  - 303%

Bruna Maria Costa Silvestre
Presidente da Câmara
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OUVIDORIA MUNICIPAL
DE AVARÉ

QUAL A IMPORTÂNCIA DA
OUVIDORIA?

O TRABALHO DA OUVIDORIA MELHORA A RE-
LAÇÃO DO PODER PÚBLICO COM O MUNÍCIPE.
O USUÁRIO SE UTILIZA DESTE CANAL PARA
FAZER SEUS PLEITOS E ANSIEDADES CHEGA-
REM AO CONHECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO.
AS INFORMAÇÕES COLHIDAS PELA OUVIDORIA
SERVEM COMO IMPORTANTE ELEMENTO PARA
A GESTÃO PÚBLICA, QUE UTILIZA TAIS DADOS
PARA O APRIORAMENTO DOS SERVIÇOS.

FONE PARA CONTATO:
3711-2500 - ramal 227 ou 3732-6862



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

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

COMUNICADO Nº 003/2013
Comunicamos a todos os usuários do Cartão para Estacionamento
Idoso e  pessoas com deficiência, que já estão sendo implantadas
dentro do Estacionamento Rotativo (Zona Azul), mais trinta vagas para
estacionamento Idoso e mais dez vagas para estacionamento para
pessoas com deficiência. Somando com as vagas já existente totalizam:
.Vagas para Idoso - 47 vagas - sendo 5% do total de vagas existentes
.Vagas para pessoas com deficiência - 18 vagas-  sendo 2% do total
de vagas existes
Avaré, 14 de março de 2.013.

ATENÉIA FERREIRA
SUPERVISORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

MATRICULA Nº 2053

COMUNICADO Nº 001/2013
Comunicamos a todos os interessados na obtenção do Cartão para
Estacionamento reservado para Idosos (Lei Municipal nº 1.000 de 23
de outubro de 2007 e Lei nº1.259 de 08 de outubro de 2009), a com-
parecer no Departamento Municipal de Trânsito, localizado à Rua Rio
Grande do Sul nº 1.810, sala 07, no Centro Administrativo, de 2ª a 6ª
feiras, das 08:00 às 17:00 h, munidos dos seguintes documentos:
01 Cópia do RG
01 Cópia do CPF
01 Cópia do comprovante de endereço
02 fotos ¾ atualizada
Avaré, 14 de março de 2.013.

ATENÉIA FERREIRA
SUPERVISORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

MATRICULA Nº 2053

COMUNICADO Nº 002/2013
Comunicamos a todos os interessados na obtenção do Cartão para
Estacionamento para pessoas com deficiência  (Lei Municipal nº 831
de 26 de abril de 2006), a comparecer no Departamento Municipal de
Trânsito, localizado à Rua Rio Grande do Sul nº 1.810, sala 07, no
Centro Administrativo, de 2ª a 6ª feiras, das 08:00 às 17:00 h, muni-
dos dos seguintes documentos:
01 Cópia do RG
01 Cópia do CPF
01 Cópia do comprovante de endereço
01 Cópia do Laudo Médico Específico
02 fotos ¾ atualizada
Avaré, 14 de março de 2.013.

ATENÉIA FERREIRA
SUPERVISORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

MATRICULA Nº 2053

INEDITORIAIS

Secretaria Municip al de Assistência e
Desenvolvimento Social

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

Decreto 3.489/13

Convocação
A Presidente do Conselho Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social (CMAS) Sra. Priscila Félix , vem por meio deste convocar
todos os Conselheiros, para reunião Ordinária que será realizada
na data de 21/03/2013  às 09:00 horas , na  Sala dos Conselhos
Municipais  junto à Secretaria Municipal Assistência  e Desenvol-
vimento Social  situada na Rua Rio Grande do Sul, 1750, fundos.
Pauta:
· Reunião ordinária mensal;
· Leitura de ata, documentos, deliberações e encaminhamentos;
· outros assuntos.
A participação de todos é muito importante, em caso de imprevis-

tos favor informar por escrito.
e-mail:   cmasavare@hotmail.com
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TURISMO

Secretaria de Turismo sinalizou Camping para prevenir afogamentos

Camping ganha sinalização
para prevenir afogamentos
Equipamentos
estão instalados
nas praias

O Camping de Avaré
conta, há algumas se-
manas, com sinalização
específica para prevenir
afogamentos nas águas
da Represa de Jurumi-
rim que banham suas
margens. Principal pon-
to turístico do municí-
pio, a área registra, du-
rante as temporadas de
veraneio, casos de víti-
mas de afogamentos
causados pela não-obe-
diência às regras de se-
gurança existentes.

Foram colocadas
quatro placas de adver-
tência (no tamanho 1,
50 x 1m) com os dize-
res “Perigo - Risco de
Afogamento” nas praias
do Camping.

Também na praia do
Balneário Costa Azul fo-
ram implantadas duas
placas e outras três se-
rão ainda afixadas. As
duas praias mais fre-
qüentadas também tive-
ram suas águas demar-
cadas com bóias para
segurança dos banhistas.

A meta da Secretaria
de Turismo é advertir os
usuários dos riscos da
prát ica de nado nas

águas de Jurumirim se
não forem observados
os limites de segurança
vigentes.

Também foi destaca-
da a importância da ma-
nutenção das placas e
das bóias contra atos de
vandalismos e furtos,
uma vez que os sinali-
zadores são importantes
para salvar vidas. Além
disso, conforme orienta-
ções dos responsáveis
do setor, os usuários de-
vem respeitar as reco-
mendações e advertên-
cias dos salva-vidas, os
quais não podem impe-
dir ou proibir as pesso-
as de entrarem na água.

Prefeitura oferece
estrutura para
estabelecimentos de
crédito atenderem
correntistas do
bairro

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré, através da Secreta-
ria de Turismo, anun-
ciou que vai oferecer o
suporte necessário para
que o Balneário Costa
Azul disponha da opção
de um caixa eletrônico.

A medida visa aten-
der não somente os mo-
radores, bem como tu-
ristas que passam tem-

Balneário Costa Azul poderá ter caixa eletrônico

Entrada do Balneário Costa Azul: local deve ganhar , nos próximos meses,
unidade de caixa eletrônico

poradas nessa área de
veraneio e ainda não
contam com atendimen-
to bancário eletrônico
no bairro.

Dirigentes da Secre-
taria de Turismo já ofi-
ciaram aos gerentes das
unidades bancárias do
município para que se-
jam feitos estudos para
viabilizar a implantação
do atendimento eletrô-
nico em imóvel situado
nas imediações do Pos-
to Pol ic ial  do Costa
Azul

Mais populoso bair-
ro da orla da Represa
de Jurumirim, o Costa
Azul, que fica a 18 qui-

lômetros de Avaré,
tem hoje população de
cerca de 1.500 pesso-
as. Quando estiver  em
funcionamento, o cai-
xa eletrônico também
atenderá moradores
dos bairros Terras de
São Marcos I  e  I I ,
Ponta dos Cambarás,
Estribo e Santa Rita.

A proposta do Tu-
rismo é atender tam-
bém os frequentadores
do Camping Munici-
pal, os quais, em ra-
zão da proximidade do
Costa Azul, poderão
ser beneficiados com a
facilidade do acesso
ao caixa eletrônico.
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SERVIÇOS

Prefeitura oferece
opções para instalar
programa estadual

A Estância Turística de
Avaré terá, em breve, a
sua unidade do Poupatem-
po, programa do Governo
do Estado que tem objeti-
vo de facilitar o acesso do
cidadão às informações e
serviços públicos.

Na última quinta-feira,
14 de março, duas repre-
sentantes do Poupatempo,
a arquiteta Cecília Rodri-
gues Parreira e Cristina
Aragão Onaga, da Supe-
rintendência de Novos
Projetos, estiveram em
Avaré para conhecerem as
três opções de imóveis in-
dicadas pela Prefeitura
para instalar o programa
na cidade.

Avaré terá a sua unidade do Poupatempo
Acompanhadas de re-

presentantes do governo
municipal, as técnicas do
Poupatempo fotografaram
os prédios e verificaram se
os locais sugeridos cumprem
os requisitos básicos do pro-
grama. Os imóveis indicados
pela Prefeitura estão locali-
zados em áreas centrais.

O Poupatempo reúne,
em um único local, um am-
plo leque de órgãos e em-
presas prestadoras de servi-
ços de natureza pública, re-
alizando atendimento sem
discriminação ou privilégios.

Para viabilizar a sua
implantação é necessário
que o município disponi-
bilize um imóvel com as
seguintes características:
500 a 700 metros quadra-
dos de área, térreo, pé di-
reito de 3 metros, em bom
estado de conservação e

localizado em área de fá-
cil acesso e com oferta de
transporte público.

A primeira unidade do
Poupatempo foi inaugura-
da em 1997, na Praça do
Carmo, próximo à Praça
da Sé, centro de São Pau-
lo. Hoje, são 32 postos fi-
xos de atendimento: Sé,
Luz, Santo Amaro, Itaque-
ra, São Bernardo do Cam-
po, Guarulhos, Campinas
Centro, Campinas Shop-
ping, São José dos Cam-
pos, Ribeirão Preto, Bau-
ru, Osasco, Santos, São
José do Rio Preto, Jundi-
aí, Taubaté, Piracicaba,
Caraguatatuba, Araraqua-
ra, Cidade Ademar, Presi-
dente Prudente, São Car-
los, Tatuí, Rio Claro, Fran-
ca, Botucatu, Araçatuba,
Marília, Mogi das Cruzes,
Sorocaba, Lapa e Suzano.

Mais de duas mil pes-
soas passaram pelo Lar-
go São João, durante a
manhã e a tarde do últi-
mo sábado, 09, quando
participaram das ativida-
des agendadas por uma
ação organizada conjun-
tamente pelo Fundo So-
cial de Solidariedade,
pela Secretaria da Cultu-
ra e pela empresa Trai-

Ação do Fundo Social atrai
mais de 2 mil pessoas

DIA DA MULHER

neertek.
Apesar de acontecer

um dia após a comemora-
ção instituída mundialmen-
te, a atividade chamou a
atenção de muitas das pes-
soas que passaram pela
praça por disponibilizar
serviços gerais, como cor-
tes de cabelo, doação de
livros e entrega de rosas
aos participantes.

Também foram apre-
sentadas, nos dois horá-
rios da realização, danças
variadas por grupos liga-
dos à União Negra Ava-
reense. Participando a ini-
ciativa, o Sindicato dos
Empregados no Comér-
cio (SEC) disponibilizou
funcionários para esclare-
cer dúvidas quanto à le-
gislação trabalhista.

Quatro das pastas da
Prefeitura – Turismo, Es-
portes, Obras e Direitos da
Pessoa com Deficiência –
se uniram, na última sema-
na, para possibilitar, nos pró-
ximos períodos, condições
para que pessoas com im-
possibilidades de acesso a
algumas áreas e serviços da
cidade consigam esse direi-
to. Na primeira reunião, que
aconteceu na área do Cam-
ping Municipal, além dos re-
presentantes da municipali-
dade, também participaram
integrantes do Corpo de
Bombeiros.

O principal objetivo do

DIREITOS

Secretarias se unem em prol
de pessoas com deficiência

encontro foi detectar a me-
lhor área na orla da represa
- Camping e Costa Azul -
para criação de um projeto
de uso das cadeiras anfíbi-
as para portadores de ne-
cessidades especiais.

Após análises, o grupo
chegou à conclusão de que
o espaço mais adequado é a
lateral esquerda da praia do
Camping, área em que o re-
levo é mais suave e a cadei-
ra não teria problemas com
buracos ou outros problemas
de irregularidade de terreno.

Para dar melhores con-
dições, a Secretaria de
Obras colocará suas má-

quinas para aplainar a mar-
gem, uma vez que as chu-
vas causaram erosões no
local. Também será cria-
do um espaço para guar-
dar as cadeiras, ficando a
responsabilidade direta-
mente para o Turismo.

Já a Secretaria de Espor-
tes ficará com a tarefa de
criar atividades adaptadas.
A execução das atividades
será feita pelos funcionári-
os da Secretaria dos Direi-
tos da Pessoa com Defici-
ência. Novas reuniões acon-
tecerão, nas próximas se-
manas, para definir os pró-
ximos passos da união.



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

CMPD – Conselho Municipal do Plano Diretor
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA

Ficam por meio desta CONVOCADOS os Conselheiros do CMPD –
Conselho Municipal do Plano Diretor para REUNIÃO ORDINÁRIA a
se realizar no próximo dia 20 de março de 2013 (quarta-feira) às
dezenove horas no Plenário da Câmara Municipal à Av. Misael Eufrásio
Leal, 999.
Pauta da Reunião:
1) Comunicações do Presidente;
2) Aprovação da ata da reunião de 19/02/2013 enviada por correio
eletrônico;
3) Apontamentos da Secretaria;
4) Processo 096/2013  –Leitura, Discussão e Votação;
5) Processo 097/2013  – Leitura, Discussão e Votação;
6) Processo 098/2013  – Leitura, Discussão e Votação;
7) Processo 099/2013  – Leitura, Discussão e Votação;
8) Processo 100/2013  – Leitura, Discussão e Votação;
9) Discussão Resolução CMPD n.º 066/2013
10) Assuntos de Interesse.
As reuniões do CMPD são abertas à população.
Avaré, 11 de março de 2013.

MARCOS BOOCK RUTIGLIANO
PRESIDENTE CMPD

RESOLUÇAO CMPC N.º 01/2013
Dispõe sobre o uso de equipamentos móveis.

O Conselho Municipal de Politica Cultural, usando as atribuições que
lhe confere o artigo 143 da Lei Complementar n.º 154/2011, em con-
sonância com o aprovado na reunião ordinária realizada em 06 de
março 2013, ao que se refere o Processo CMPC n° 001/2013,
Considerando a Lei n. 1.602 de 07 de agosto de 2012 , art. 1°- “O
Conselho Municipal de Política Cultural é orgão colegiado permanen-
te de caráter normativo, deliberativo, fiscalizatório e consultivo, vincu-
lado administrativamente e financeiramente à Secretaria de Cultura
de Avaré – SP, que, na seara cultural, institucionaliza as relações
entre Administração Pública e os múltiplos setores da sociedade ci-
vil, com a finalidade de promover a gestão democrática e autônomia
da cultura no Município de Avaré, bem como fomentar a articulação
governamental com os demais níveis federados. “
Considerando o Art. 2°, incisos XI e XIII. “Compete ao Conselho Muni-
cipal de Política Cultural:” [...] XI – propor critérios de uso e ocupação
dos equipamentos culturais do Município de Avaré [...] XIII- Propor e
analisar políticas de geração, captação e alocação de recursos para
o setor cultural”.
RESOLVE:
Art. 1º.  O empréstimo de equipamentos móveis da Secretaria de
Municipal de Cultura se dará apenas para outras Secretarias Munici-
pais e para Secretarias Estaduais, no caso de parcerias, respeitando
os seguintes pontos:
§ 1° - os pedidos deverão ser encaminhados à Secretaria Municipal
de Cultura com 10 (dez) dias de antecedência;
§ 2° - Deverá ser preenchido e assinado um Termo de Responsabili-
dade pelo bem em questão;
Art. 2º.  Fica expressamente proibido o empréstimo de equipamentos
móveis da Secretaria Municipal de Cultura à particulares;
Art. 3º.  A Secretaria Municipal de Cultura se reserva o direito de
cancelar o empréstimo no caso de haver um evento ligado à secreta-
ria nesse mesmo dia.
Art. 4º.  A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Avaré,  de março de 2013.

Gumercindo Castelucci Filho
Presidente

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

Aos 13 (treze) dias do mês de março do ano de 2013, às 09:15
hrs.,reuniram-se nas dependências da Prefeitura Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré os membros desta Junta Administrativa, com o
intuito de apreciar e julgar os recursos a seguir descritos:
Processo n. 0138/2013, Recorrente: Ricardo de Sousa Gomes,
AIT n. C0000009790, julgado indeferido. Processo n. 0136/2013,
Recorrente: Luis Fernando Favaro, AIT n. C0000014886, julgado
indeferido..
Presentes na reunião a Presidente da JARI, Sandra Regina Arca, os
Membros Rodrigo Zaia e Claudia Contrucci Gambini e a Secretaria
Aline Lopes Lima.

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

 ESTADO DE SÃO PAULO

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

 ESTADO DE SÃO PAULO

RETIRE GRATUITAMENTE
O SEMANÁRIO OFICIAL DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ NO
PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

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

 ESTADO DE SÃO PAULO
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RELAÇÃO DE PROJETOS C/ COMUNIQUE-SE
07 A 13 DE MARÇO

Nº PROC. PROPRIETÁRIO ENDEREÇO INSCR. CADASTRAL Responsável Técnico
1 084/10 PEDRO FLORENTINO FURLAN Rua Distrito Federal 1.061.001.000 Arq. Urb. Priscila dos Santos Callado
2 096/10 THIAGO FERREIRA DE SOUZA Rua Orange, n° 206 F.049.003.000 Eng. Civil José Henrique Paccola
3 424/11 TIM CELULAR S/A Praça Juca Novaes, n° 363 4.065.001.027 Eng. Arlindo Gomes Neto
4 195/12 JOSÉ MOACIR ALVES DE JESUS Rua do Ipê Branco, n° 630 P.027.046.000 Eng. Civil Clovis Tomio Kato
5 418/12 JOÃO PAULO PEREIRA TRISTÃO Rua Arlindo Peres Ramos, 465 4.557.018.000 Arq. Urb. Edilene Nazario dos San-

tos Natal
6 009/13 RICARDO CAMAPANILE MANGOLINI Rua Antonieta Paulucci, n° 879 4.371.009.000 Eng. Civil Gustavo Gonçalves
7 043/12 RAIMUNDO MARQUES E OUTRO Rua Paulino Saião 3.042.013.000 Téc. Agrim. Paulo Décio de Souza
8 002/13 TERRA NOVA DEPART. DE IMÓVEIS LTDA Rua Higino Rotelli 5.223.003.000 Eng. Civil Ricardo Augusto Zanella
9 003/13 VALDECILA APARECIDA SANTINI E OUTROS Rua Alferes José Ignatius, n° 121 3.020.036.000 Téc. Edif. Agrim. Pedro Luiz de Souza
10 063/13 JOQUEI CLUBE DE AVARÉ Av. Gov. Mario Covas 4.574.008.000 Eng. Civil Celso Teixeira
Avaré, 13 de março de 2013

Arq. Urb. Bethina de Arruda Mota Melado
Setor de Análise de Projetos

RELAÇÃO DE PROJET OS APROVADOS
07 A 13 DE MARÇO

Nº PROC. PROPRIETÁRIO ENDEREÇO INSCR. CADASTRAL Responsável Técnico
1 087/12 FABIANA MIRAS COSTA Rua São Vicente, n° 193 2.072.008.000 Eng. Civil Paulo Henrique Ciccone
2 128/12 SÉRGIO MOLINA JUNIOR Rua Antonio Athanazio, n° 36 4.571.002.000 Arq. Urb. Edilene Nazario dos San-

tos Natal
3 360/12 LUIZ DANIEL DE PAULA COSTA FREITAS Praça Rui Barbosa, n° 133 1.023.030.000 Eng. Civil Ricardo Augusto Zanella
4 369/12 BENEDITO APARECIDO POKLEM Rua Dona Lolita, n° 1061 3.291.027.000 Téc. Edif. José Urias Costa de Oliveira
5 424/12 ADRIANA COYANAGUI E OUTRA Rua Maria Gabriela Pedroso, n° 109 5.321.008.000 Eng. Civil Fernando de Azevedo Maio
6 425/12 FRANCISCO CARLOS DO AMARAL Rua Miguel Chibani, n° 1111 3.290.027.000 Téc. Edif. Agrim. Pedro Luiz de Souza
7 427/12 MARCELO CURTO DE OLIVEIRA Rua Arminda Giraldi Bertolacini, n° 585 3.207.027.000 Téc. Edif. Agrim. Pedro Luiz de Souza
8 428/12 CARLOS ALBERTO MIURA Rua Waldemar Lopes Perez, n° 881 3.289.049.000 Téc. Edif. Agrim. Pedro Luiz de Souza
9 008/13 RUBENS GONÇALVES JUNIOR Rua Dr. Cazem Chaddad, n° 31 5.199.004.000 Eng. Civil Gustavo Gonçalves
10 010/13 EDER WANDER PRISCO DA CUNHA Rua 08, n° 86 H.009.015.000 Eng. Civil Gustavo Gonçalves
11 013/13 SELMA FAGNANI MACHADO Rua Distrito Federal, n° 1960 1.067.018.000 Arq. Urb. Edilene Nazario dos San-

tos Natal
12 022/13 LEVON TOROSSIAN JUNIOR Rua Carmem Dias Faria, n° 4107 4.368.136.000 Eng. Civil Ricardo Augusto Zanella
13 043/13 JOSÉ CLAUDIO JUNIOR Rua Allan Kardec, n° 1206 5.147.026.000 Téc. Edif. Luiz Antonio Palange Serafim
14 045/13 TIAGO LOFIEGO SERVILLE Rua Juscelino Kubistchek de Oliveira, 353 3.145.002.000 Eng. Civil Sueli Alves Nunes
15 046/13 CELSO CARLOS BENETTI Alameda dos Jacarandás, n° 98 4.626.031.000 Eng. Civil Sueli Alves Nunes
16 047/13 MARIA JOSÉ SOARES PEDROSO Rua Padre Almir dos Santos Pereira, 315 2.165.002.000 Arq. Urb. Priscila dos Santos Callado
17 055/13 JOSÉ CARLOS DE LIMA Rua Paulo Paschoal, n° 1088 5.191.021.000 Arq. Urb. Ariadne Fernanda Moraes
Avaré, 13 de março de 2013

Arq. Urb. Bethina de Arruda Mota Melado
Setor de Análise de Projetos

SECRETARIA DE HABITAÇÃO
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FALECIMENTOS
PERÍODO DE

06/03/13 A 13/03/2013

Alist amento Milit ar
Jovens que nasceram em 1995.

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

Rua Sergipe, 1379 - Centro - Avaré/SP

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

OLIVIA SOUZA PEDROSO MELO
*09/10/1941       +06/03/2013

CARLOS  FRANCISCO FERNANDES
*02/03/1935        +09/03/2013
DIVA VICENTINI  VADILLETI

*07/05/1925         +09/03/2013
CAROLINA MARIA DE JESUS
*10/10/1919          +09/03/2013
MARCELO SOUZA CIPRIANO
*16/01/1980       +10/03/2013

SEVERINO JUVENCIO DA SILVA
*01/12/1941       +11/03/2013

MARIA ELIANI BUENO MENDES CAMPOS
+11/03/2013

GERSON GARCIA
*17/07/1934         +11/03/2013

ANA ZILDA FERREIRA
*28/10/1925         +12/03/2013

BENEDITA PAULO LEME
*19/12/1948         +13/03/2013

APARECIDA NARCISA DE CAMPOS
*12/05/1947          13/03/2013
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LEIS

Lei nº 1.651, de 12 de março de 2013
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial  que

especifica e dá providências).

Autoria: Prefeito Municipal
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei;
Artigo 1º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal  nº 4.320, de 17 de
Março de 1964, combinado com o artigo 167, § 2º da Constituição
Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar no De-
partamento de Contabilidade e Orçamentos da municipalidade, um
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de R$ 26.509,39 (Vinte e
Seis Mil, Quinhentos e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos), para
atendimento de despesas oriundas do repasse de Recursos Finan-
ceiros de fundo a fundo entre Governo do Estado de São Paulo atra-
vés da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social
e Fundo Municipal de Assistência Social, na conformidade da funcio-
nal programática e modalidade de aplicação detalhada abaixo:

TOTAL ….................. 26.509,39

Artigo 2º - Para cobertura das despesas com a Execução desta Lei
serão utilizados os recursos provenientes do SALDO FINANCEIRO
REMANESCENTE APURADO EM 31/12/2012 REFERENTE AO CON-
VÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊN-
CIA SOCIAL CORRESPONDENTES AOS PROGRAMAS DE PRO-
TEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
 Artigo 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 12 de março de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Lei nº 1.652, de 12 de março de 2013
(Dispõe sobre abertura  de Crédito Adicional Especial que especifi-

ca e dá outras providências)

Autoria: Prefeito Municipal

PAULO DIAS NOVAES FILHO , Prefeito da Estância Turística de

Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré

decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei;

Artigo 1º - Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de

Março de 1964 combinado com o artigo 167, § 2º da Constituição

Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar no De-

partamento de Contabilidade e Orçamentos da Prefeitura da Estância

Turística de Avaré um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de

R$ 172.200,00 (Cento e setenta e dois mil e duzentos reais), para

atendimento de despesas oriundas do repasse de Recursos Finan-

ceiros Estadual, na conformidade da funcional programática e moda-

lidade de aplicação detalhada abaixo:

Artigo 2º  - Para cobertura das despesas com a Execução desta Lei
serão utilizados os recursos provenientes do SALDO FINANCEIRO
REMANESCENTE DO  EXERCICIO 2012, correspondente ao CON-
VÊNIO firmado entre a municipalidade e o Governo do Estado de São
Paulo através da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, Nº 0243/
2007 E TERMO ADITIVO 01/12, publicado no DOE de 18/01/2013
pg.25 do Poder Executivo – Seção 1.
Artigo 3º  – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 12 de março de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Lei nº 1.653, de 12 de março de 2013
(Dispõe sobre abertura  de Crédito Adicional Especial  que

especifica e dá providências).

Autoria: Prefeito Municipal
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei;
Artigo 1º-  Nos termos do artigo 43 da Lei Federal  nº 4.320, de 17 de
Março de 1964, combinado com o artigo 167, § 2º da Constituição
Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar no De-
partamento de Contabilidade e Orçamentos da municipalidade, um
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de R$19.352,25 (Dezenove
mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e Cinco Centavos), para
atendimento de despesas oriundas do repasse de Recursos Finan-
ceiros da União, na conformidade da funcional programática e moda-
lidade de aplicação detalhada abaixo:

DECRETOS

Artigo 2º  - Para cobertura das despesas com a Execução desta Lei
serão utilizados os recursos provenientes do SALDO FINANCEIRO
REMANESCENTE APURADO EM 31/12/2012 REFERENTE AO
CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIOS DAS CIDADES – PAC/
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para suportar as despesas decor-
rentes de Assistência Técnica Individual à população carente do Bair-
ro Jardim Tropical.
Artigo 3º  – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 12 de março de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº 3.504, de 1 1 de março de 2013.
(Nomeia a Comissão Organizadora de Apoio às Delegações

Esportivas 2013 ).

PAULO DIAS NOVAES FILHO , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a   :  -
Artigo 1º  - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão Organizadora
de Apoio às Delegações Esportivas 2013:-
CLAYTON FALANGHE MACÁRIO  – Presidente;
ADRIANA PEDROSO FERREIRA TAMASSIA – Tesoureiro;
ELIANDRO ROGERIO BRAGA – Membro;
MARIO AUGUSTO ARCA – Membro.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 11 de março de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº 3.505, de 12 de março de 2013
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial  que

especifica e dá providências).

Autoria: Prefeito Municipal
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a:-
Artigo 1º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal  nº 4.320, de 17 de
Março de 1964, combinado com o artigo 167, § 2º da Constituição
Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar no De-
partamento de Contabilidade e Orçamentos da municipalidade, um
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de R$ 26.509,39 (Vinte e
Seis Mil, Quinhentos e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos), para
atendimento de despesas oriundas do repasse de Recursos Finan-
ceiros de fundo a fundo entre Governo do Estado de São Paulo atra-
vés da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social
e Fundo Municipal de Assistência Social, na conformidade da funcio-
nal programática e modalidade de aplicação detalhada abaixo:

Artigo 2º - Para cobertura das despesas com a Execução deste Decre-
to serão utilizados os recursos provenientes do SALDO FINANCEIRO
REMANESCENTE APURADO EM 31/12/2012 REFERENTE AO CON-
VÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊN-
CIA SOCIAL CORRESPONDENTES AOS PROGRAMAS DE PROTE-
ÇÃO SOCIAL BÁSICA E DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
 Artigo 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 12 de março de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Decreto nº 3.506, de 12 de março de 2013
(Dispõe sobre abertura  de Crédito Adicional Especial que especifi-

ca e dá outras providências)

Autoria: Prefeito Municipal
PAULO DIAS NOVAES FILHO , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a:-
Artigo 1º - Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
Março de 1964 combinado com o artigo 167, § 2º da Constituição
Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar no De-
partamento de Contabilidade e Orçamentos da Prefeitura da Estância
Turística de Avaré um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de
R$ 172.200,00 (Cento e setenta e dois mil e duzentos reais), para
atendimento de despesas oriundas do repasse de Recursos Finan-
ceiros Estadual, na conformidade da funcional programática e moda-
lidade de aplicação detalhada abaixo:

continua na página 16



AVARÉ, 16 DE MARÇO DE 2013 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 607 15

CULTURA E MAGIA ESPERAM
POR VOCÊ AQUI! *

DE 22 A 27 DE ABRIL DE 2013 DE 22 A 27 DE ABRIL DE 2013 DE 22 A 27 DE ABRIL DE 2013 DE 22 A 27 DE ABRIL DE 2013 DE 22 A 27 DE ABRIL DE 2013 NA BIBLIOTECA MUNICIPNA BIBLIOTECA MUNICIPNA BIBLIOTECA MUNICIPNA BIBLIOTECA MUNICIPNA BIBLIOTECA MUNICIPALALALALAL
- PALESTRAS COM ESCRITORES - LANÇAMENTO DE LIVROS

- FEIRA DE TROCA DE LIVROS

*SLOGAN CRIADO PELO ALUNO GILEAD GABRIEL CASTILHO TEIXEIRA,
DA ESCOLA ESTADUAL BENÊ ANDRADE

INFORMAÇÕES PELO TELEFONE 3732-6004

NOSSAS ESCOLAS

Unidade escolar criada
em 10 de setembro de
1963, com classes que
iam de 5ª a 8ª séries (Fun-
damental II) e Ensino Mé-
dio, a Escola Salim Anto-
nio Curiati foi municipali-
zada há 15 anos. Desde 2
de fevereiro de 1998, na
gestão do prefeito Joselyr
Silvestre, após acordo en-
tre a Prefeitura e o Esta-

Visitando a
EMEB Salim

Antonio Curiati
Maior escola da Rede está
completando meio século

O PATRONO
Imigrante de origem

síria, Salim Antonio Curi-
ati nasceu em 15 de julho
de 1898 e radicou-se em
Avaré nos anos 1920,
quando montou a sua sa-
pataria no centro da ci-
dade. De sua união com
Assma Ghabi nasceram
dez filhos, todos criados
no Largo São João.

Dono da Sapataria

Síria, com muito trabalho
educou os herdeiros,
dentre os quais o médico
Antonio, que se projetou
na política como deputa-
do, secretário de Estado
e prefeito de São Paulo.

Comerciante influente,
Salim Curiati tomou parte
de várias iniciativas co-
munitárias, cooperando
nas obras paroquiais. Fa-
leceu em Avaré no dia  29
de agosto de 1967.

do, a unidade passou a
atender crianças do Fun-
damental I (2ª a 5ª séries).

Atualmente, cerca de
680 alunos estão matricu-
lados nessa unidade nos
períodos matutino e ves-
pertino, divididos em 22
salas. Dirigido pela profes-
sora Elaine Cristina de
Mello Bonsaglia, o esta-
belecimento conta com

50 servidores, entre pro-
fessores, coordenadores,
assistentes e atendentes
PEBs I e II.

A EMEB Salim Anto-
nio Curiati é a maior uni-
dade da Rede Municipal
de Ensino, atendendo a

demanda de estudantes
dos bairros Santana, Vilas
Martins I, II e III, além do
Conjunto Egydio Martins
da Costa, o Plimec.

PROJETOS E INI-
CIATIVAS – Além de
aderir ao Pacto pela Al-
fabetização na Idade Cer-
ta, parceria entre o go-
verno federal e os muni-
cípios para alfabetizar

crianças até os oito anos
de idade, a escola desen-
volve o projeto “Ler para
entender o Mundo” e
oferece aulas de Inicia-
ção à Informática.

Uma iniciativa própria
da direção da EMEB é a
manutenção do blog com
as principais atividades e
projetos desenvolvidos na
unidade. O blog pode ser

acessado na internet atra-
vés do  emebsalimacuri
ati.blogspot com.

Situada na Vila Mar-
tins, a Escola Municipal de
Educação Básica Salim
Antonio Curiati fica na
Rua Antonio Ferreira Ino-
cêncio, 394. Outras infor-
mações pelos telefones
(14) 3732-2868 e 3733-
9599.



INFRAESTRUTURA

Artigo 2º  - Para cobertura das despesas com a Execução deste
Decreto serão utilizados os recursos provenientes do SALDO FINAN-
CEIRO REMANESCENTE DO  EXERCICIO 2012, correspondente ao
CONVÊNIO firmado entre a municipalidade e o Governo do Estado de
São Paulo através da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, Nº
0243/2007 E TERMO ADITIVO 01/12, publicado no DOE de 18/01/
2013 pg.25 do Poder Executivo – Seção 1.
Artigo 3º  – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 12 de março de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº 3.507, de 12 de março de 2013
(Dispõe sobre abertura  de Crédito Adicional Especial  que  especifi-

ca e dá providências).

Autoria: Prefeito Municipal
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a:-
Artigo 1º-  Nos termos do artigo 43 da Lei Federal  nº 4.320, de 17 de
Março de 1964, combinado com o artigo 167, § 2º da Constituição
Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar no De-
partamento de Contabilidade e Orçamentos da municipalidade, um
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de R$19.352,25 (Dezenove
mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e Cinco Centavos), para
atendimento de despesas oriundas do repasse de Recursos Finan-
ceiros da União, na conformidade da funcional programática e moda-
lidade de aplicação detalhada abaixo:

Artigo 2º  - Para cobertura das despesas com a Execução desta Lei
serão utilizados os recursos provenientes do SALDO FINANCEIRO
REMANESCENTE APURADO EM 31/12/2012 REFERENTE AO
CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIOS DAS CIDADES – PAC/
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para suportar as despesas decor-
rentes de Assistência Técnica Individual à população carente do Bair-
ro Jardim Tropical.
Artigo 3º  – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 12 de março de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº 3.508, de 15 de Março de 2013.
(Dispõe sobre homologação do Processo Seletivo nº 01/2013

para provimento de Função Pública).

PAULO DIAS NOVAES FILHO , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e com
fundamento no contrato celebrado com o INSTITUTO DE DESEN-
VOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACI-
ONAL - IDECAN.,
D  e  c  r  e  t   a   :  -
Artigo 1º  – Torna público a homologação dos resultados obtidos na prova
objetiva, resultado de classificação final e avaliação de aptidão física e
médica, à vista do Resultado Final apresentado pela Comissão Especial
de Coordenação e Acompanhamento do Processo Seletivo, publicado no
Semanário Oficial do Município no dia 12/01/2013, para contratação tem-
porária pelo período de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual
período, da função de AJUDANTE GERAL pelo regime CLT – Consolida-
ção das Leis do Trabalho, do quadro de pessoal desta Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, realizado nesta cidade, na data de 24 de fevereiro de
2013, em duas fases, de acordo com o Edital do Processo Seletivo Públi-
co nº 001/2013 de 10 de janeiro de 2.013.
Parágrafo Único :- Expeçam-se os atos necessários às respectivas
nomeações dos candidatos aprovados, obedecida, rigorosamente, a
lista de classificação final.
Artigo 2º –  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação
ou afixação em lugar próprio e público de costume, revogadas as
disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 15 de março de 2.013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 064/2013
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 03º
e 04º classificados,  convoca os classificados no Concurso Público
nº 006/2011, publicado em 15/10/2011, homologado através do De-
creto nº 3363 de 26/10/2012, publicado em 27/10/2012, para o cargo
de Assistente Social,  conforme classificação abaixo descrita; a com-
parecer 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
06º NEUSELI RODRIGUES
07º MARIANA CRISTINA MACHADO
Estância Turística de Avaré, aos 13 dias do mês de Março de 2013.

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 acom-
panhamentos de pessoas. Visitas domiciliares para obtenção de in-
formação socioeconômica sobre as condições de vida da comunida-
de ou execução de projetos com objetivos sociais.
REQUISITO Ensino Superior Completo – Registro no CRESS
CARGA HORÁRIA 30 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 065/2013
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 o não comparecimento do 21º
classificado, 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 Auxiliar de Enfermagem – 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
23º CRISTIANO MOREIRA
Estância Turística de Avaré, aos 13 dias do mês de Março de 2013.

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 097/2009
DENOMINAÇÃO AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF
ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da  L.C. Nº 097/2009
REQUISITO Ensino Fundamental Completo - COREN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 066/2013
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 23º
classificado , 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
24º LETICIA LEAL LORENZETI
Estância Turística de Avaré, aos 13 dias do mês de Março de 2013.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 067/2013
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 exoneração de servidores,  con-
voca os classificados no Concurso Público  nº 003/2012, publicado
em 14/11/2012, homologado pelo Decreto nº 3453/2013 de 10/01/
2013, publicado em 12/01/2013 para o cargo de Professor Adjunto,
conforme classificação abaixo descrita; a comparecer no prazo máxi-
mo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste
Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pesso-
al, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
72º LUZIA CORREA DE SOUZA BORGES
73º MARIA CELIA DE CAMPOS MENCK
Estância Turística de Avaré, aos 13 dias do mês de Março de 2013.

ATRIBUIÇÃO DO CARGO – CONFORME L.C. 151 1/2011
DENOMINAÇÃO PROFESSOR ADJUNTO
Realizar a substituição eventual e temporária do PEBI e PEB II; reger
classes e ministrar aulas atribuídas a titulares de cargos nos casos
de substituição temporária, assumindo todas as atribuições do do-
cente substituídos durante o período de substituição; reger classes e
ministrar aulas cujo número reduzido não justifique o provimento de
cargos; participar da elaboração da proposta pedagógica da unidade
escolar; auxiliar o professor titular na regência de classe; atuar em
processos de recuperação para alunos de menor rendimento; execu-
tar demais atribuições correlatas estabelecidas pelo Diretor de esco-
la ou pela Secretaria Municipal da Educação.
REQUISITO Graduação em curso superior de licenciatura plena em
Pedagogia com habilitação específica ou em Curso Normal Superior
CARGA HORÁRIA 20 horas semanais

ASSOCIART
Quarta a Domingo
Das 09h00 às 18h00

Box 6 e 7 - Lanchódromo
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 068/2013
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pela Sra Deira Alizia Visentin Villen,  nos termos da Portaria nº 6397/
2013 de 02/01/2013, Considerando demissão de servidor e não
comparecimento do 10º classificado , 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 empre-
go público de Técnico em 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
11º ADRIANA APARECIDA BUENO
Estância Turística de Avaré, aos 13 dias do mês de Março de 2013.

ATRIBUIÇÃO DO EMPREGO – CONFORME L.C. 141/2011
DENOMINAÇÃO TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Controla e executa as ações relativas ao atendimento primário e/ou
emergencial, empregando processos de rotina ou específicos, sob
orientação do Enfermeiro, por tele medicina, para dar atendimento na
proteção e na recuperação da saúde individual ou coletiva; Realiza
pré-consultas de enfermagem nos programas instituídos; participa no
desenvolvimento de treinamentos e programas de saúde pública para
o pessoal de enfermagem e para a comunidade, colaborando e orien-
tando para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Demais
atribuições descritas na Portaria 2048/GM de 05/11/2002
REQUISITO Curso Técnico em Enfermagem com Registro no COREN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 069/2013
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 exoneração de servidores e
não comparecimento do 61º, 63º e 64º classificados , convoca os
classificados no Concurso Público  nº 003/2012, publicado em 14/
11/2012, homologado pelo Decreto nº 3453/2013 de 10/01/2013, pu-
blicado em 12/01/2013, para o cargo de Auxiliar de Desenvolvi-
mento Infantil,  conforme classificação abaixo descrita; a compare-
cer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da
publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e
Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
65º CARLA ROBERTA DAS MERCES
66º RENATA APARECIDA BEXIGA
67º EDNA FERNANDES
Estância Turística de Avaré, aos 13 dias do mês de Março de 2013.

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 diári-
as, cuidando de alimentação, higiene e recreação, garantindo seu
bem estar, adaptação e desenvolvimento físico e mental, visando a
alfabetização e o desenvolvimento educacional. Executa tarefas afins
designadas pela chefia imediata.
REQUISITO Ensino Médio Completo com habilitação para o ma-
gistério e/ou curso de Licenciatura Plena em Pedagogia.
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 070/2013
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 33º
classificado , 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 Telefonist a, conforme classificação abaixo descrita; a com-
parecer 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
36º ANA CAROLINA ANSELMO
Estância Turística de Avaré, aos 13 dias do mês de Março de 2013.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 071/2013
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 07º
classificado , 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 PEB II-
Inglês,  conforme classificação abaixo descrita, para contrato temporá-
rio regido pela CLT para suprir licença maternidade de servidora, a com-
parecer 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
08º ADRIA LUZIA RIBEIRO DE PAULA
Estância Turística de Avaré, aos 13 dias do mês de Março de 2013.

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 151 1/2011
DENOMINAÇÃO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da  L.C. Nº 1511/2011
REQUISITO Graduação em curso superior de licenciatura plena
em disciplinas específicas das áreas do currículo das unidades escola-
res do sistema municipal de ensino de acordo com a legislação vigente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 072/2013
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 78º e 80º clas-
sificados,  convoca os classificados no Concurso Público  nº 001/2010,
homologado pelo Edital nº 001/2010 de 11/05/2010, prorrogado pelo De-
creto nº 3185 de 03/05/2012, publicado em 05/05/2012, para o cargo de
Servente (Limpeza),  conforme classificação abaixo descrita; a com-
parecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da
publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Ges-
tão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
81º LAYANE THAIS DE SOUSA
82º LORYANE LAIS DE SOUSA
Estância Turística de Avaré, aos 13 dias do mês de Março de 2013.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 073/2013
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 24º,
25º, 28º, e 29º classificados , 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 Agente Comunitário de
Saúde – PSF I,  conforme classificação abaixo descrita; a compare-
cer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da
publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e
Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
30º MARA RUBIA AMARAL
31º RENATA ANTUNES DE OLIVEIRA TEIXEIRA
32º TALITA MENDES SILVA CLIVATI
33º DANILO BENEDIT O DA SILVA
Estância Turística de Avaré, aos 13 dias do mês de Março de 2013.

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 097/2009
DENOMINAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF
ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da  L.C. Nº 097/2009
REQUISITO Ensino Fundamental Completo- Residir na área de atuação

QUEM PRECISA, ENCONTRA.
QUEM PROCURA, CONTRATA.

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

VAGAS DE EMPREGO

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

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

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

ADMINISTRATIVO MUNICIPAL), ENTRADA  PELA RUA CEARÁ.

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

02 garçom
01 padeiro
01 ajudante de padeiro
01 confeiteiro
01 ajudante de cozinha
01 cozinheira
01 pizzaiolo
01 operador de impressora off set
02 motoboy
10 tratorista agrícola
01 vendedor externo
01 operador de caixa
01 baba (p/SP)
15 trabalhador rural
01 motorista de ônibus urbano
01 vigia noturno
02 dentista
02 professor de inglês
02 marceneiro
01encarregado de almoxarifado
01 encarregado de manutenção predial
02 auxiliar de manutenção predial
01 caseiro
01 camareiro
05 pedreiro
10 servente de obras
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Executivo
determinou vistoria
para regularizar a
segurança dos
imóveis

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré
iniciou levantamento
para avaliar a real situa-
ção de cerca de 100 pré-
dios públicos, a fim de
obter para tais imóveis a
emissão do Alvará de
Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB).

Determinada pelo
Executivo, as medidas
estão sendo tomadas pela

Prefeitura providencia
AVCB para seus prédios

DEFESA CIVIL

Secretaria Municipal de
Obras, Habitação e Ser-
viços, cuja previsão é de
que o  primeiro diagnós-
tico esteja pronto dentro
de 60 dias.

A perspectiva, segun-
do os técnicos do setor,
é traçar uma radiografia
das condições dos prédi-
os utilizados pela Prefei-
tura, a fim de adequá-los
conforme as normas do
Corpo de Bombeiros em
aproximadamente 90
dias. Até 15 de maio es-
pera-se o resultado do le-
vantamento para regula-
rizar a situação dos imó-
veis.

EMPREGOS

Prefeitura contrata selecionados
para as Frentes de Trabalho

Os avareenses que ob-
servarem as ruas da cida-
de, a partir da próxima se-
gunda-feira, 18, percebe-
rão que novos trabalhado-
res estarão realizando os
serviços de capina e roça-
da. A Prefeitura contratou,
através de processo sele-
tivo, 70 ajudantes gerais,
que serão responsáveis
pela manutenção da lim-
peza das ruas e de terre-
nos baldios.

Conforme cronograma
divulgado pela Secretaria
de Obras, Habitação e

Os trabalhadores darão início à limpeza das vias
urbanas já na próxima segunda-feira, 18

PLANO DIRETOR

A Câmara de Vereado-
res foi palco, no último dia
13, da segunda reunião para
elaboração do Plano Seto-
rial da Indústria, Comércio,

Indústria e Comércio faz segunda
reunião do Plano Setorial

Os participantes analisaram, na reunião da última
semana, aspectos que serão alterados no Plano

Setorial da Indústria, Comércio, Ciência e T ecnologia

Serviços, esses trabalha-
dores atuarão, inicialmen-
te, nas ruas Amaral Pache-
co e Pará, no quadrilátero
com a avenida Pinheiro
Machado até a rua Ama-
zonas. Na sequência, os
serviços serão estendidos
para as áreas próximas ao
córrego Água Branca, no
bairro de mesmo nome.
Também serão priorizadas
a conservação e limpeza
dos bueiros, especialmen-
te nas estradas rurais. Ou-
tra área que será prioriza-
da, em um primeiro mo-

mento, será a manutenção
das praças e jardins.

Após a execução dos
serviços na Zona Urbana,
o que deve acontecer ra-
pidamente, as ações serão
focadas em um mutirão de
limpeza no Costa Azul e
Camping.

RETIRE GRATUITAMENTE

O SEMANÁRIO OFICIAL DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ NO

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

Os selecionados para as
Frentes de Trabalho

passaram por exames
físicos na última semana

Ciência e Tecnologia. O
documento, que deverá es-
tar finalizado até o próximo
dia 31, integrará o Plano Di-
retor do município e está

sendo exigido, diretamente,
pelo Ministério Público.

Participaram da audi-
ência empresários, comer-
ciantes, representantes de
instituições de Ensino e
membros da comunidade.
Durante as explanações,
técnicos apresentaram o
Plano Setorial anterior e as
mudanças a serem incluí-

das no novo texto.
A próxima audiência,

a última convocada pela
Indústria e Comércio,
está agendada para o pró-
ximo dia 27, quarta-feira,
a partir das 19 horas, no-
vamente na sede do Po-
der Legislativo. O acesso
é liberado a todos os in-
teressados.
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MEMÓRIA VIVA

Na ponta dos
trilhos da ferrovia
Em 1893, obras da linha do trem eram atração popular

GESIEL JÚNIOR

No último quartel do
século dezenove a linha
férrea chegava a Soroca-
ba. De lá a diretriz da fer-
rovia estava projetada para
avançar gradativamente
pelo sertão do Oeste pau-
lista, pois a lavoura do café
expandia-se e era preciso
transportá-la de regiões
cada vez mais distantes.

Ainda no começo da
República o transporte na
primitiva Avaré era feito
através de muares e car-
ros de boi. Esse atraso
motivou o alferes Manoel
Marcellino de Souza Fran-
co a se envolver de ma-
neira apaixonada na briga
pela ferrovia, cujos trilhos
viriam de Botucatu.

Maneco Dionísio, nas
páginas de “O Rio-No-
vense”, o seu próprio
jornal, desde os últimos
anos do Império, assinou
uma série de artigos para
defender a mudança do
traçado da ferrovia e a
inclusão da Vila do Rio
Novo entre as localidades
favorecidas pela passa-
gem do trem, o transporte
inovador.

Até então, sem ferro-
via, os moradores da re-
gião usavam a linha de
troles, pequenas carrua-
gens que faziam o per-
curso Avaré, antiga Rio
Novo, a Botucatu. O
trem, portanto, era espe-
rado como alternativa
fundamental para tudo.

REMINISCÊNCIAS
– Jango Pires, o nosso pri-
meiro memorialista, anotou
que há 120 anos, em mar-
ço de 1893, “a ponta dos
trilhos da Companhia União
Sorocabana e Ituana já es-
tava a dezenas de quilôme-
tros da cidade e as obras da
estação e dos armazéns em
bom andamento”.

Outro que guardava
lembranças interessantes
dessa fase da história fer-
roviária era Augusto Este-
ves, o Sinhô. Em seus es-
critos ele revelou que, ao
entardecer, saíam grupos
para acompanhar de per-
to as muitas turmas de tra-
balhadores nas obras do
leito da ferrovia e o assen-
tamento de seus trilhos.

“Observavam, curiosos
e satisfeitos, a marcha das
linhas paralelas de ação que
dia a dia se aproximavam
da cidade, trazendo o pro-
gresso que viria brindar o
antigo Rio Novo. No pon-
to em que os trilhos já se
achavam definitivamente
presos, corriam os ‘lastros’,
composições de uma loco-

motiva antiquada e gôndo-
las – vagões abertos – que
serviam para o transporte
do material constituído pe-
los trilhos, dormentes, fer-
ramentas e, quando neces-
sário, o aterro para com-
pletar o nível dos pontos
mais baixos”, descreveu.

Segundo Esteves, tal
espetáculo não cansava os
visitantes porque, uma vez
atingida a cidade, “o pro-
gresso com o seu caudal de
atividades traria o comér-
cio intenso, comunicações
mais fáceis e uma nova
forma de vida que seria o
orgulho para o local”.

“À medida que a linha
caminhava para Avaré –
relatou Sinhô – aumenta-
vam os visitantes que, em
passeios diários, iam fazer
a costumeira observação.
Quando chegavam no pon-
to terminal, eles percorri-
am mais alguns quilômetros
de linha definitiva para re-
gressarem quase sempre
num dos tais ‘lastros’ que
abasteciam os operários”.

AVENTURA CASU-
AL – Em uma dessas via-

gens de volta, porém, a
gôndola colocada na cau-
da da composição des-
prendeu-se das restantes,
provavelmente por ter
sido mal presa ao engate.

“Para cúmulo, neste
carro estavam encarapita-
dos diversos visitantes e,
dentre eles, o Chico Narci-
so. Um pequeno declive aju-
dava a dar velocidade à gôn-
dola. Todos – apontou Si-
nhô - desconheciam o ma-
nejo dos freios, mas conhe-
ciam o perigo que lhes ofe-
recia essa aventura casual
no momento em que desa-
parecessem os trilhos!”

Os mais ágeis saltaram
nos pontos onde havia
aterro mais recente para
atenuar o impacto da que-
da. Entretanto, Narciso –
também conhecido como
Chico Banana - ficou por
último, “talvez na esperan-
ça de uma parada quase
automática ou, pelo pavor
do salto. Ele saltou mais
adiante, porém com tal in-
felicidade que fraturou um
dos braços”, relatou.

O carro, enfim, teve

sua velocidade reduzida
devido a uma rampa e en-
tão alguns operários con-
seguiram nele subir e freá-
lo. “Ainda me recordo do
Chico Narciso com o bra-
ço na tipoia a renegar o
sucedido”, anotou Sinhô.

FESTA INAUGU-
RAL – Dois anos depois,
em março de 1895, o pri-
meiro trem foi recepciona-
do festivamente em Ava-
ré. O marcante episódio
representou mudanças es-
truturais na vida urbana.

Augusto Esteves assim
narrou o importante acon-
tecimento: “Assisti a inau-
guração oficial da Estação
com a chegada do trem es-
pecial todo embandeirado e
que trazia figuras represen-

tativas da Estrada de Fer-
ro e políticos, os quais fo-
ram recebidos com as ma-
nifestações que externa-
vam o júbilo da população:
a Banda de Música Itagi-
ba, o Colégio Amorim com
seus alunos uniformizados
e o povo que ansiava por
esse bem terreno”.

Espírito alegre, Sinhô
terminou sua narrativa
com uma observação irô-
nica: “Houve um banque-
te servido no armazém
grande, como remate de
toda a festa. Mas o nosso
Chico Narciso não só não
apareceu como nunca foi
à Estação, o que quer di-
zer que nunca se serviu
desse recurso de trans-
porte moderno”.
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