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Avaré recebe Encontro 
de Produtores de Leite

Sebrae móvel atenderá 
no Largo São João

Nova empresa administra 
plantões do Pronto Socorro

Destinação de verba do DADE 
terá participação popular

Prefeitura anuncia mais obras para a Educação
Com duas creches em construção, a administração  atual pretende zerar a falta de vagas

O Governo Municipal de Avaré acaba 
de anunciar mais duas obras na área da 
Educação: a construção de uma Escola de 
Educação Infantil Tipo C, na Vila São Judas, e a 
retomada das obras de ampliação do Centro 
Educacional Infantil (CEI) Geraldo Benedeti.

A CEI, localizada no bairro Bonsucesso, 
ganhará um pátio coberto, que poderá 
ser utilizado para refeitório e aulas de 
educação física, além de mais 10 salas e 
banheiros. Com um investimento de cer-
ca de R$ 500 mil de recursos próprios da 
Prefeitura, a reforma permitirá assistência 
a mais 80 crianças de 4 meses a 4 anos no 

Centro Educacional que já atende 250.
A unidade da Vila São Judas, que co-

meçou a ser construída em janeiro deste 
ano, garantirá o acesso à educação para 
cerca de 250 crianças de 4 meses a 5 anos. 
Com a futura entrega dessas obras soma-
da à ampliação recém entregue da creche 
Dona Bidunga, na Vila Jardim, a Secretaria 
de Educação espera aumentar significa-
tivamente a capacidade de atendimento 
às mães e seus filhos. A medida integra 
o planejamento da administração atual 
em zerar o deficit de vagas em creches 
no município.

Confira os shows da Fampop 2013
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FALeCiMentOS
PERÍODO DE 11/10/13 A 17/10/2013
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 Avaré sedia na próxima quinta-feira, 24/10, a 
partir das 8h, o 5º Encontro Estadual de Produto-
res de Leite. Realizado no Parque de Exposições 
Fernando Cruz Pimentel (Emapa), o evento reunirá 
profissionais especializados e fornecedores de pro-
dutos e serviços do mercado leiteiro. 

A programação oferecerá conceitos técnicos e 
capacitação por meio de palestras e demonstrações 
com especialistas do segmento. A expectativa é de 

Avaré recebe encontro 
estadual de produtores de leite

Evento oferecerá conceitos técnicos com especialistas do segmento.
reunir mais de 300 produtores da região.  As inscri-
ções podem ser feitas pelo telefone (14) 3733.1600 
na Cooperativa de Laticínios de Avaré ou pelo e-mail 
produtor@leitesulista.com.br. 

A iniciativa é fruto de parceria entre o Sebrae-SP, 
a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado 
de São Paulo (Faesp/Senar), o Sindicato Rural de 
Avaré, a Cooperativa de Laticínios da cidade e a 
Prefeitura de Avaré.  

A Companhia de Desenvolvimento Urbano Habi-
tacional (CDHU) realizará neste sábado, dia 19/10, um 
plantão de atendimento aos proprietários de residências 
dos conjuntos habitacional de Avaré e cidades da região.

Segundo o órgão, o objetivo é o de resolver pen-
dências de documentação e regularizar pagamentos de 
prestações em aberto. Funcionários estarão à disposição 
para esclarecer eventuais dúvidas sobre a quitação de 
parcelas. O atendimento será das 9h às 15h no salão da 
Câmara Municipal de Avaré, na avenida Prefeito Misael 
Eufrasio Leal, 999. É necessário levar o CPF e o compro-
vante de mutuário do CDHU. 

CDHU fará plantão neste sábado em Avaré
Proprietários de imóveis poderão resolver problemas de inadimplência

Vem aí !
SERVIDOR PÚBLICO

Aguarde um grande evento em
comemoração ao seu DIA.
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juStiFiCAtivAS

JUSTIFIcATIvA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)                
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do 
Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem 
cronológica de pagamentos por se tratar de  fornecimento de 
combustível, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
por se tratar de combustível para a Frota Municipal, onde não 
pode ser paralisada pela falta do mesmo.
Fornecedor : Atlanta Distribuidora de Petroleo Ltda
empenhos : 4981, 4986, 4988, 4989/2013
valor : R$  63.000,00

Avaré, 19 de Outubro de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFIcATIvA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)                

 Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, 
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica 
de pagamentos por se tratar de locação de multifuncional, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária por a firma 
prestar serviços de locação de copiadoras multifuncionais às 
EMBs de Ensino Fundamental.
Fornecedor : Color Printer Locaçao e Comercio de Equip. Ltda 
EPP
empenhos : 302/2013
valor : R$ 5.599,00

Avaré, 19 de Outubro de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFIcATIvA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do 
Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem 
cronológica de pagamentos por se tratar de fornecimento de 
cotas de gas , tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
por se tratar de fornecimento de gás , sendo imprescindível para 
o preparo da alimentação.
Fornecedor :  Dorival Dionizio Gomes ME
empenhos : 13332, 13333/2013
valor : R$ 777,50

Avaré, 19 de Outubro de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFIcATIvA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)                

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de locação com doação de caminhões 
e equipamentos e locação de caminhões para coleta de lixo, 
tal quebra de ordem cronológica se justifica para prestação de 
serviço essencial de coleta de lixo da municipalidade, para o qual 
são utilizados os caminhões locados pela empresa citada.
Fornecedor : Embrascol Comercio e Serviços Ltda
empenhos : 2295/2013
valor : R$ 64.000,00

Avaré, 19 de Outubro de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFIcATIvA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)                

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, 
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica 
de pagamentos por se tratar de serviço especializado de coleta, 
transporte, tratamento adequado e destino final dos resíduos dos 
serviço de saúde, tal quebra de ordem cronológica se justifica 
por se tratar de serviço essencial de coleta de lixo hospitalar 
no município cuja paralisação  acarretara sérios danos a saúde 
pública.
Fornecedor : Medic Tec Ambiental Ltda ME
empenhos : 5950/2013
valor : R$ 38.076,50

Avaré, 19 de Outubro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFIcATIvA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)                

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do 
Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem 
cronológica de pagamentos por se tratar de serviço prestado 
com publicação de edital, tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária , sendo que é a única empresa que faz publicações, 
para este setor de licitações, em jornais de grande circulação e 
no Diário Oficial da União, conforme a Lei 8.666/93.
Fornecedor :  Patria Designers Pub. E Prop. Ltda
empenhos : 12145, 13083, 13084/2013
valor : R$ 6.020,00

Avaré, 19 de Outubro de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFIcATIvA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)                

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de fornecimento de peças, tal quebra 
de ordem cronológica é necessária para a manutenção da frota 
municipal, sendo imprescindível para o bom funcionamento da 
municipalidade.
 Fornecedor : Romeu Uno Me
empenhos : 12181/2013
valor : R$ 120,00

 Avaré, 19 de Outubro de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFIcATIvA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)                

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

 Avaré, 19 de Outubro 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 para pagamentos, fornecimento de carne.
Fornecedor :Atacadão Fartura.
Empenho: 10632/2.013.
valor : R$ 1.195,84

Avaré,  de 12 Outubro 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 para pagamentos,  fornecimento de oleo diesel s-10- 
para frota municipal.
Fornecedor : Auto Posto Bizunga Ltda
Empenho:9932/2013
valor : R$ 5.335,65

Avaré,  de 12 Outubro 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 para 
pagamentos,  fornecimento de generos alimenticios pereciveis 
para merenda escolar.

Fornecedor : Cecapa Distribuidora de Alimentos Pereciveis
Empenho:8558,8560/2013
valor : R$ 6.519,95

Avaré,  de 12 Outubro 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 para 
pagamentos, locação de caminhões para coleta de lixo.
 Fornecedor : Embrascol Comercio e Serviços Ltda.
Empenho:2293/2.013.
valor : R$ 70.050,00

Avaré, 12 de Outubro 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 para pagamentos, Aquisição de HDS de notebook 
de 7.200 rpm de no minimo de 320 gbs, para atender a secretaria 
de educação.
Fornecedor : HM Papelaria e Suprimentos p/Informatica Ltda 
Epp.
Empenho:11921/2.013.
valor : R$ 956,00

Avaré,  de 12 Outubro 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 
para pagamentos,  fornecimento de carne para merenda escolar.
Fornecedor : J.E.Rissi Alimentos Eireli Me
Empenho:10627/2013
valor : R$ 10.386,00

Avaré,  de 12 Outubro 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 para pagamentos, fornecimento de cumeeira.
Fornecedor : Lajão Avaré Mat.p/Construção Ltda
Empenho:13064/2013
valor : R$ 357,60

Avaré,  de 12  Outubro 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 para pagamentos, fornecimento de peças, para 
atender a frota municipal.
Fornecedor : Marvans Auto Peças  e Serviços Ltda Epp.
Empenho:11853,11886/2013
valor : R$ 2.636,99

Avaré,  de 12 Outubro 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 a ordem cronológica para 
pagamentos, serviço de coleta,transporte, tratamento adequado 
e destinação final dos resíduos de serviços de saúde e carcaça 
de animais mortos.
Fornecedor: Med Tec Ambiental Ltda Me

Proprietários de imóveis poderão resolver problemas de inadimplência
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editAiS de LiCitAçãO

Empenho: 5950/2.013
valor : R$ 38.807,50

Avaré, de 12 Outubro 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 para pagamentos, locação de multifuncionais, para 
atender a secretaria de educação.
Fornecedor : P.V.T.Comercio e Manut.de Moveis p/Esc.Ltda.
Empenho:300,304/2.013.
valor : R$ 9.016,76

Avaré,  de 12 Outubro de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

 ReTIFIcAÇÃO
Retifica publicação da justificativa da quebra de Ordem 
Cronológica da Katia Regina Scarel Me. ref. Semanário Oficial, 
edição número 634  de 21/09/13:
Onde se lia:

JUSTIFIcATIvA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)    
    Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do 
Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem 
cronológica de pagamentos por se tratar de serviços de conserto 
do ventilador Takaoka, tal quebra de ondem cronológica se faz 
necessária para o atendimento do pronto socorro.  .
Fornecedor : Katia Regina Scarel Me
empenhos : 7708/2.013.
valor : R$ 1.099,75

Avaré,  de 2.013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

Agora se lê:  
JUSTIFIcATIvA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

 Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do 
Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem 
cronológica de pagamentos por se tratar de serviços de conserto 
do ventilador Takaoka, tal quebra de ondem cronológica se faz 
necessária para o atendimento do pronto socorro.
Fornecedor : Katia Regina Scarel Me
empenhos : 7708/2.013.
valor : R$ 1.380,00

Avaré,  de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

AvISO De eDITAl  19/10/2013

PReGÃO eleTRÔNIcO Nº. 137/13 – PROceSSO Nº. 470/13
Objeto: Aquisição de embalagens descartáveis de alumínio tipo 
prato nº 9 para a Central de Alimentação.
Recebimento das Propostas: 21 de outubro de 2013 das 8hs 
até 30 de outubro de 2013 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 30 de outubro de 2013  das 13:35 às 
13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 30 de outubro de 2013  às 14:00 
horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bbmnet.com.br - 
Prefeitura da estância Turística de Avaré, 16 de outubro de 
2013 – emilene Picinini Ferreira – Pregoeira.

PReGÃO eleTRÔNIcO Nº. 138/13 – PROceSSO Nº. 473/13
Objeto: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares.
Recebimento das Propostas: 28 de outubro de 2013 das 8hs 
até 11 de novembro de 2013 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 11 de novembro de 2013  das 08:35 
às 08:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 11 de novembro de 2013  às 09:00 
horas.

Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bbmnet.com.br - 
Prefeitura da estância Turística de Avaré, 18 de outubro de 
2013 – emilene Picinini Ferreira – Pregoeira.

PReGÃO eleTRÔNIcO Nº. 139/13 – PROceSSO Nº. 474/13
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais 
odontológicos para o CEO.
Recebimento das Propostas: 28 de outubro de 2013 das 8hs 
até 11 de novembro de 2013 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 11 de novembro de 2013  das 13:35 
às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 11 de novembro de 2013  às 14:00 
horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bbmnet.com.br - 
Prefeitura da estância Turística de Avaré, 18 de outubro de 
2013 – emilene Picinini Ferreira – Pregoeira.

PReGÃO eleTRÔNIcO Nº. 140/13 – PROceSSO Nº. 475/13
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais 
descartáveis para pacientes de mandado judicial.
Recebimento das Propostas: 29 de outubro de 2013 das 8hs 
até 12 de novembro de 2013 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 12 de novembro de 2013  das 08:35 
às 08:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 12 de novembro de 2013  às 
09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bbmnet.com.br - 
Prefeitura da estância Turística de Avaré, 18 de outubro de 
2013 – emilene Picinini Ferreira – Pregoeira.

PReGÃO eleTRÔNIcO Nº. 141/13 – PROceSSO Nº. 477/13
Objeto: Aquisição de materiais de pintura para CEI José Maria 
Porto e E.E. Duílio Gambini.
Recebimento das Propostas: 30 de outubro de 2013 das 8hs 
até 13 de novembro de 2013 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 13 de novembro de 2013  das 08:35 
às 08:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 13 de novembro de 2013  às 
09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bbmnet.com.br - 
Prefeitura da estância Turística de Avaré, 18 de outubro de 
2013 – emilene Picinini Ferreira – Pregoeira.

PReGÃO eleTRÔNIcO Nº. 142/13 – PROceSSO Nº. 478/13
Objeto: Aquisição de parques infantis para EMEB’s de Ensino 
Fundamental.
Recebimento das Propostas: 30 de outubro de 2013 das 8hs 
até 13 de novembro de 2013 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 13 de novembro de 2013  das 13:35 
às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 13 de novembro de 2013  às 
14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bbmnet.com.br - 
Prefeitura da estância Turística de Avaré, 18 de outubro de 
2013 – emilene Picinini Ferreira – Pregoeira.

PReGÃO eleTRÔNIcO Nº. 143/13 – PROceSSO Nº. 480/13
Objeto: Aquisição de materiais diversos de manutenção para 
várias secretarias.
Recebimento das Propostas: 04 de novembro de 2013 das 8hs 
até 14 de novembro de 2013 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 14 de novembro de 2013  das 08:35 
às 08:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 14 de novembro de 2013  às 
09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bbmnet.com.br - 
Prefeitura da estância Turística de Avaré, 18 de outubro de 
2013 – emilene Picinini Ferreira – Pregoeira.

PReGÃO PReSeNcIAl Nº. 156/13 – PROceSSO Nº. 476/13
Objeto: Prestação de serviços para a 31ª FAMPOP, sendo: 
serviço de hotelaria com pensão completa, serviço de contratação 
de jurados, serviço de direção de palco, técnico de P.A., técnico 
de monitor, rodies, produção artística, serviço de monitoramento 
e pessoal de rotina disciplinar, serviço de locação de banheiros 
químicos e serviço de locação de mesas e cadeiras.
Data de encerramento: 04 de novembro de 2013  das 13:30 às 
14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 04 de novembro de 2013  às 14:00 horas.

Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 233 – Prefeitura da estância 
Turística de Avaré, 18 de outubro de 2013 – emilene Picinini 
Ferreira – Pregoeira.

PReGÃO PReSeNcIAl Nº. 157/13 – PROceSSO Nº. 479/13
Objeto: Aquisição de óculos para pacientes de avaliação social.
Data de encerramento: 12 de novembro de 2013  das 13:30 às 
14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 12 de novembro de 2013  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 233 – Prefeitura da estância 
Turística de Avaré, 18 de outubro de 2013 – emilene Picinini 
Ferreira – Pregoeira.

TOMADA De PReÇOS Nº. 015/13 – PROceSSO Nº. 481/13
Objeto: Contratação de empresa para reforma e adaptação do 
Centro de Atendimento ao Educando Profª Maria José de Araújo.
Data de encerramento: 19 de novembro de 2013  às 09:30 
horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 19 de novembro de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – Prefeitura da estância 
Turística de Avaré, 18 de outubro de 2013 – emilene Picinini 
Ferreira – Presidente da cPJl.

Repetição do cHAMAMeNTO PÚBlIcO  Nº. 006/13 – 
PROceSSO Nº. 372/13
Objeto: Credenciamento de Clínica Médica para prestação de 
serviço de exames de teste ergométrico, ecocardiograma e 
mapa 24 hs.
Período para credenciamento: até 19 de novembro de 2013 
às 10:00 horas.
Informações: Dep. licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – Prefeitura da estância 
Turística de Avaré, 18 de outubro de 2013 – emilene Picinini 
Ferreira – Presidente da cPJl.

DelIBeRAÇÃO
Pregão eletrônico n° 129/13 – Processo n° 453/13
A Senhora eMIleNe PIcININI FeRReIRA, Pregoeira Oficial, 
no uso de suas atribuições legais, DeTeRMINA a rerratificação 
do edital em epígrafe, nos termos a serem conferidos no site: 
www.avare.sp.gov.br e www.bbmnet.com.br.
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei  8.666/93 
c/c Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 04 de 
novembro de 2.013, às 09 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 17 de outubro de 
2013.

Pregão eletrônico n° 134/13 – Processo n° 464/13
Referente ao Pregão Eletrônico em epígrafe, a Senhora 
eMIleNe PIcININI FeRReIRA, Pregoeira Oficial, no uso de 
suas atribuições legais, DeTeRMINA a prorrogação da data de 
abertura do edital em epígrafe, a ser conferido no site: www.
avare.sp.gov.br e www.bbmnet.com.br.
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei  8.666/93 
c/c Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 08 de 
novembro de 2.013, às 09 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 16 de outubro de 
2013.

Pregão Presencial n° 151/13 – Processo n° 460/13
Referente ao Pregão Presencial em epígrafe, a Senhora 
eMIleNe PIcININI FeRReIRA, Pregoeira Oficial, no uso de 
suas atribuições legais, DeTeRMINA a prorrogação da data de 
abertura do edital  em epígrafe, a ser conferido 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 
novembro de 2.013, às 10 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 17 de outubro de 
2013.

Pregão Presencial n° 154/13 – Processo n° 463/13
Referente ao Pregão Presencial em epígrafe, a Senhora 
eMIleNe PIcININI FeRReIRA, Pregoeira Oficial, no uso de 
suas atribuições legais, DeTeRMINA a prorrogação da data de 
abertura do edital  em epígrafe, a ser conferido 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 31 de outubro 
de 2.013, às 10 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 17 de outubro de 
2013.
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DelIBeRAÇÃO II
Pregão eletrônico n° 119/13 – Processo n° 419/13
Referente ao Pregão Eletrônico em epígrafe, a Senhora 
eMIleNe PIcININI FeRReIRA, Pregoeira Oficial, no uso de 
suas atribuições legais, DeTeRMINA a prorrogação da data de 
abertura do edital em epígrafe, a ser conferido no site: www.
avare.sp.gov.br e www.bbmnet.com.br.
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei  8.666/93 
c/c Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 18 de 
novembro de 2.013, às 09 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 17 de outubro de 
2013.

 HOMOlOGAÇÃO cONcORRêNcIA PÚBlIcA
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 
10.520/02 HOMOlOGA a Empresa GAMP – GRUPO De APOIO 
À MeDIcINA PReveNTIvA e À SAÚDe PÚBlIcA, objetivando 
a prestação de serviços de plantões médicos no Pronto Socorro, 
relativa à concorrência Pública nº. 002/13 – Processo nº. 
368/13 - Homologado em: 08/10/2013.

HOMOlOGAÇÃO PReGÃO eleTRÔNIcO
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c 
Lei 10.520/02 HOMOlOGA a empresa AIMARA cOMÉRcIO 
e RePReSeNTAÇÕeS lTDA, objetivando registro de preços 
para eventual aquisição de kits sorológicos, relativa ao Pregão 
eletrônico nº. 120/13 – Processo nº. 420/13 - Homologado 
em: 07/10/2013.

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 as empresas M7 TecIDOS e 
AceSSÓRIOS lTDA ePP ref lote 02, lÓTUS cOMÉRcIO De 
MeRcADORIAS lTDA ePP ref lotes 01 e 05 e SANTAcOTeX 
INDÚSTRIA TeXTIl lTDA ePP ref lotes 03 e 04, objetivando a 
aquisição de tatames, cobertores, lençóis, toalhas e travesseiros 
para as Creches, relativa ao Pregão eletrônico nº. 121/13 – 
Processo nº. 421/13 - Homologado em: 02/10/2013.

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 MHMB DAlFRÉ eIRelI – 
ePP, objetivando a aquisição de 01 desentupidora elétrica para 
uso dos encanadores, relativa ao Pregão eletrônico nº. 125/13 
– Processo nº. 438/13 - Homologado em: 11/10/2013.

 HOMOlOGAÇÃO PReGÃO PReSeNcIAl
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 
10.520/02 HOMOlOGA a Empresa WHITe MARTINS GASeS 
INDUSTRIAIS lTDA, objetivando Registro de Preços para 
eventual fornecimento de oxigênio medicinal, gás e ar medicinal, 
relativa ao Pregão Presencial nº. 115/13 – Processo nº. 332/13 
- Homologado em: 09/09/2013.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 
10.520/02 HOMOlOGA a Empresa GRÁFIcA e eDITORA 
vAleNTe FARTURA lTDA – Me, objetivando realização de 
trabalho de pesquisa do São Paulo Solidário Busca Ativa II, 
relativa ao Pregão Presencial nº. 136/13 – Processo nº. 411/13 
- Homologado em: 02/10/2013.

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 as Empresas NUTRIcIONAle 
cOMÉRcIO De AlIMeNTOS lTDA, ref os lotes 01, 04,06 e 07, 
FRUTTI lIFe INDÚSTRIA e cOMÉRcIO De SUcOS lTDA, 
ref o lote 02, SABOR e SAÚDe INDÚSTRIA  e cOMÉRcIO 
De FORMUlADOS lTDA – ePP, ref o lote 03, ATAcADÃO 
FARTURA DISTRIBUIDORA lTDA – Me ref o lote 05, MARIA 
ANGÉlIcA FONSecA veNTURINI – Me, ref o lote 08, J.e. 
RISSI AlIMeNTOS eIRelI, ref o lote 09 e AlDO lUccHeSI 
e OUTROS ref o lote 10, objetivando o Registro de Preços 
para eventual aquisição de gêneros estocáveis, hortifrutis, 

carnes e ovos para distribuição de refeições aos funcionários e 
entidades municipais, relativa ao Pregão Presencial nº. 137/13 
– Processo nº. 412/13 - Homologado em: 04/10/2013.

 ADJUDIcAÇÃO
concorrência Pública nº. 002/13 – Processo nº. 368/13
Fica adjudicado a Empresa GAMP – GRUPO De APOIO À 
MeDIcINA PReveNTIvA e À SAÚDe PÚBlIcA, com valor total 
de R$ 1.026.795,00 (hum milhão vinte e seis mil setecentos 
e noventa e cinco reais), objetivando a prestação de serviços 
de plantões médicos no Pronto Socorro – adjudicado em: 
15/10/2013.

Pregão Presencial nº. 136/13 – Processo nº. 411/13
Fica adjudicado a Empresa GRÁFIcA e eDITORA vAleNTe 
FARTURA lTDA – Me, com valor total de R$ 34.000,00 (trinta 
e quatro mil reais), objetivando a realização de trabalho de 
pesquisa do São Paulo Solidário Busca Ativa II – adjudicado em: 
27/09/2013.

RATIFIcAÇÃO De DISPeNSA
Dispensa nº. 127/13 – Processo nº. 414/13
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa JOSÉ TADeU 
ReIS MARTINS – Me, com valor global de R$ 1.900,00 (hum mil 
e novecentos reais) objetivando a aquisição de 02 coletes tipo 
BOSTON para paciente de avaliação social e mandado judicial, 
com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 06 de setembro de 2013 – Paulo 
Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 141/13 – Processo nº. 447/13
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa ceNTRO De 
HePATOlOGIA De SÃO PAUlO S/S lTDA, com valor global 
de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) objetivando a 
realização de exame Fibroscan para paciente de avaliação 
social, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 27 de setembro de 2013 – Paulo 
Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

RATIFIcAÇÃO De INeXIGIBIlIDADe
Inexigibilidade nº. 005/13 – Processo nº. 334/13
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação a Empresa 
MeDTRONIc cOMeRcIAl lTDA, com valor total de R$ 
7.365,00 (sete mil trezentos e sessenta e cinco reais), 
objetivando a aquisição de materiais e insumos para bomba de 
infusão de insulina para atender paciente de mandado judicial, 
com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 31 de julho de 2013 – Paulo Dias 
Novaes Filho – Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PReGÃO 
eleTRÔNIcO Nº 028/13 – Processo nº. 153/13, contrato 
(186/13), que faz entre si a Prefeitura da estância Turística de 
Avaré e a empresa cRISTIANO v. cAMIlO TReINAMeNTOS – 
Me, objetivando a aquisição de materiais diversos para uso nas 
Unidades de Saúde, com prorrogação até 20 de outubro de 2013 
– Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade 
cONcORRêNcIA PÚBlIcA Nº 003/12 – Processo nº. 184/12, 
contrato (251/12), que faz entre si a Prefeitura da estância 
Turística de Avaré e a empresa MAcOR eNGeNHARIA, 
cONSTRUÇÕeS e cOMÉRcIO lTDA ePP, objetivando a 
construção da 1ª etapa do calçadão na orla da praia Costa Azul, 
com prorrogação até 11 de janeiro de 2014 – Paulo Dias Novaes 
Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade 
cONcORRêNcIA PÚBlIcA Nº 005/12 – Processo nº. 310/12, 
contrato (338/12), que faz entre si a Prefeitura da estância 
Turística de Avaré e a empresa H. AIDAR PAvIMeNTAÇÃO 
e OBRAS lTDA, objetivando a execução de guias, sarjetas, 
pavimentação e drenagem no Jardim Paraíso e Avenida Cunha 
Bueno, com prorrogação até 28 de janeiro de 2014 – Paulo Dias 
Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade cONcORRêNcIA 
PÚBlIcA Nº 012/12 – Processo nº. 449/12, contrato (002/13), 
que faz entre si a Prefeitura da estância Turística de Avaré e 
a empresa PeRFeITA PROJeTO e cONSTRUÇÃO lTDA ePP, 
objetivando a construção de Escola de Educação Infantil Tipo 
C, com prorrogação até 31 de dezembro de 2013 – Paulo Dias 
Novaes Filho – Prefeito Municipal.

ADITIvO De cONTRATO
PReGÃO eleTRÔNIcO Nº 068/13 – Processo nº. 243/13 
fica aditado o valor de R$ 15.939,90 (quinze mil novecentos 
e trinta e nove reais e noventa centavos), para a empresa M7 
TecIDOS e AceSSÓRIOS lTDA ePP, o que corresponde a 
aproximadamente 20,7% (vinte vírgula sete por cento) do valor 
total adjudicado no processo licitatório em questão, objetivando 
o fornecimento de materiais esportivos para toda a Educação - 
Assinatura do Termo Aditivo em: 03 de outubro de 2013.

ReScISÃO
Fica ReScINDIDO AMIGÁvelMeNTe o contrato na modalidade 
DISPeNSA De lIcITAÇÃO Nº 142/13 – Processo nº. 449/13, 
que fazem entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a empresa clÍNIcA MÉDIcA e cIRÚRGIcA, NÚcleO 
De eSTÉTIcA INTeGRAl DAS PeRNAS S/c lTDA – Me, 
objetivando a prestação de serviços de plantões médicos no 
Pronto Socorro Municipal. Rescindido em: 16/10/13 – Paulo 
Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

SUPReSSÃO
cONcORRêNcIA PÚBlIcA Nº 005/11 - PROceSSO 
155/11, fica suprimido o valor do respectivo contrato ganho 
pela empresa ATlÂNTIcA cONSTRUÇÕeS, cOMÉRcIO e 
SeRvIÇOS lTDA, no valor total de R$ 19.761,11 (dezenove 
mil setecentos e sessenta e um reais e onze centavos), o que 
corresponde aproximadamente a 11,23% (onze vírgula vinte 
e três por cento), do total do contrato, o que objetiva registro 
de preços para conservação e manutenção de prédios próprios 
municipais - Assinatura do Termo de Supressão: 09/10/2013.

ReRRATIFIcAÇÃO De cONTRATO cHAMAMeNTO 
PÚBlIcO
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências 
quanto ao Contrato nº 290/13 do Chamamento Público nº 006/12, 
Processo nº 372/12, motivo pelo qual, os atos praticados por 
este setor e assinados pelo Senhor Prefeito Municipal, deverão 
ser rerratificados:
Onde se lia:
O CREDENCIADO compromete-se a prestar os serviços 
para as consultas de cardiologia e exames, para pacientes 
encaminhados pela Secretaria de Saúde, tendo como 
remuneração o valor de R$ 142.600,00 (cento e quarenta e 
dois mil e seiscentos reais), conforme abaixo:
exame Qtd. valor por consulta valor global
Teste Ergométrico 200 R$ 150,00 R$ 30.000,00

Ecocardiograma 200 R$ 95,00 R$ 19.000,00

Mapa 24 horas 200 R$ 150,00 R$ 30.000,00

Eletrocardiograma 200 R$ 18,00 R$ 3.600,00

Holter 24 horas 200 R$ 150,00 R$ 30.000,00
Consulta médica - 
Cardiologia 600 R$ 50,00 R$ 30.000,00

Totais 1.600 ------------- R$ 142.600,00

Agora se leia:
O CREDENCIADO compromete-se a prestar os serviços 
para as consultas de cardiologia e exames, para pacientes 
encaminhados pela Secretaria de Saúde, tendo como 
remuneração o valor de R$ 63.600,00 (sessenta e três mil e 
seiscentos reais), conforme abaixo:
exame Qtd. valor por consulta valor global
Eletrocardiograma 200 R$ 18,00 R$ 3.600,00

Holter 24 horas 200 R$ 150,00 R$ 30.000,00

Consulta médica - Cardiologia 600 R$ 50,00 R$ 30.000,00

Totais 1.000 ------------- R$ 63.600,00

eXTRATO De cONTRATO De DISPeNSA
Modalidade: Dispensa nº. 127/13 – Processo nº. 414/13
contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
contratada: JOSÉ TADeU ReIS MARTINS – Me.
Objeto: Aquisição de 02 coletes tipo BOSTON para paciente de 
avaliação social e mandado judicial.
valor Global: R$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais).
Data da Assinatura do contrato: 06/09/2013.

Modalidade: Dispensa nº. 141/13 – Processo nº. 447/13
contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
contratada: ceNTRO De HePATOlOGIA De SÃO PAUlO S/S 
lTDA.
Objeto: Realização de exame Fibroscan para paciente de 
avaliação social.
valor Global: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).
Data da Assinatura do contrato: 27/09/2013.

Modalidade: Dispensa nº. 142/13 – Processo nº. 449/13
contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
contratada: clÍNIcA MÉDIcA e cIRÚRGIcA, NÚcleO De 
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eSTÉTIcA INTeGRAl DAS PeRNAS S/c lTDA Me.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de plantões médicos no Pronto Socorro Municipal.
valor Global: R$ 693.000,00 (seiscentos e noventa e três mil 
reais).
Data da Assinatura do contrato: 30/09/2013.

eXTRATO De cONTRATO De INeXIGIBIlIDADe
Modalidade: INeXIGIBIlIDADe nº. 005/13 – Processo nº. 
334/13
contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
contratada: MeDTRONIc cOMeRcIAl lTDA.
Objeto: Aquisição de materiais e insumos para bomba de infusão 
de insulina para paciente de mandado judicial.
valor Global: R$ 7.365,00 (sete mil trezentos e sessenta e 
cinco reais).
Data da Assinatura do contrato: 31/07/2013.

eXTRATO De cONTRATO PReGÃO PReSeNcIAl
Modalidade: Pregão Presencial nº. 115/13 – Processo nº. 
332/13
contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
contratada: WHITe MARTINS GASeS INDUSTRIAIS lTDA.
Objeto: Registro de Preços para eventual fornecimento de 
oxigênio medicinal, gás e ar medicinal.
valor Global: R$ 945.634,00 (novecentos e quarenta e cinco 
mil seiscentos e trinta e quatro reais).
Data da Assinatura do contrato: 09/09/2013.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 136/13 – Processo nº. 
411/13
contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
contratado: GRÁFIcA e eDITORA vAleNTe FARTURA lTDA 
– Me.
Objeto: Realização de trabalho de pesquisa do São Paulo 
Solidário Busca Ativa II.
valor Global: R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais).
Data da Assinatura do contrato: 02/10/2013.

eXTRATO De cONTRATO PReGÃO PReSeNcIAl
Modalidade: Pregão Presencial nº. 137/13 – Processo nº. 
412/13
contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
contratada: NUTRIcIONAle cOMÉRcIO De AlIMeNTOS 
lTDA (lotes 01,04,06 e 07).
valor Global: R$ 277.580,50 (duzentos e setenta e sete mil 
quinhentos e oitenta reais e cinquenta centavos).
contratada: FRUTTI lIFe INDÚSTRIA e cOMÉRcIO De 
SUcOS lTDA (lote 02).
valor Global: R$ 12.360,00 (doze mil trezentos e sessenta 
reais).
contratada: ATAcADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA lTDA – 
Me (lote 05).
valor Global: 67.386,00 (sessenta e sete mil trezentos e 
oitenta e seis reais).
contratada: MARIA ANGÉlIcA veNTURINI – Me (lote 08).
valor Global: R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais).
contratada: J.e. RISSI AlIMeNTOS eIRelI (lote 09).
valor Global: R$ 308.480,00 (trezentos e oito mil quatrocentos 
e oitenta reais).
contratada: AlDO lUccHeSI e OUTROS (lote 10).
valor Global: R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais).
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros 
estocáveis, hortifrutis, carnes e ovos para distribuição de 
refeições aos funcionários e entidades municipais.
Data da Assinatura do contrato: 04/10/2013.

eXTRATO De cONTRATO PReGÃO eleTRÔNIcO
Modalidade: Pregão eletrônico nº. 120/13 – Processo nº. 
420/13
contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
contratada: AIMARA cOMÉRcIO e RePReSeNTAÇÕeS 
lTDA.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de kits 
sorológicos.
valor Global: R$ 295.013,00 (duzentos e noventa e cinco mil 
treze reais).
Data da Assinatura do contrato: 07/10/2013.

Modalidade: Pregão eletrônico nº. 121/13 – Processo nº. 
421/13
contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
contratada: M7 TecIDOS e AceSSÓRIOS lTDA ePP (lote 
02).
valor Global: R$ 13.198,50 (treze mil cento e noventa e oito 

reais e cinquenta centavos).
contratada: lÓTUS cOMÉRcIO De MeRcADORIAS lTDA 
ePP (lotes 01 e 05).
valor Global: R$ 8.380,48 (oito mil trezentos e oitenta reais e 
quarenta e oito centavos).
contratada: SANTAcOTeX INDÚSTRIA TeXTIl lTDA ePP 
(lotes 03 e 04).
valor Global: R$ 21.046,80 (vinte e um mil quarenta e seis 
reais e oitenta centavos). 
Objeto: Aquisição de tatames, cobertores, lençóis, toalhas e 
travesseiros para as Creches.
Data da Assinatura do contrato: 02/10/2013.

Modalidade: Pregão eletrônico nº. 125/13 – Processo nº. 
438/13
contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
contratada: MHMB DAlFRÉ eIRelI – ePP.
Objeto: Aquisição de 01 desentupidora elétrica para uso dos 
encanadores.
valor Global: R$ 4.391,00 (quatro mil trezentos e noventa e 
um reais).
Data da Assinatura do contrato: 11/10/2013.

eXTRATO De cONTRATO cONcORRêNcIA PÚBlIcA
Modalidade: concorrência Pública nº. 002/13 – Processo nº. 
368/13
contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
contratada: GAMP – GRUPO De APOIO À MeDIcINA 
PReveNTIvA e À SAÚDe PÚBlIcA.
Objeto: Prestação de serviços de plantões médicos no Pronto 
Socorro.
valor Global: R$ 1.026.795,00 (hum milhão vinte e seis mil 
setecentos e noventa e cinco reais).
Data da Assinatura do contrato: 15/10/2013.

eXTRATO De cONTRATO cHAMAMeNTO PÚBlIcO
Modalidade: chamamento Público nº. 006/12 – Processo nº. 
372/12
contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
contratada: ANGRA PReSTAÇÃO De SeRvIÇOS MÉDIcOS 
lTDA.
Objeto: Prestação de serviços para consultas de cardiologia e 
exames.
valor Global: R$ 142.600,00 (cento e quarenta e dois mil e 
seiscentos reais).
Data da Assinatura do contrato: 01/10/2013.

COnSeLhOS

FreA

convocação 
A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 
(CMAS) Sra. Priscila Félix, vem por meio deste convocar todos 
os conselheiros, para reunião Ordinária que será realizada 
na data de 24/10/2013  às 09:00h, na  Sala dos conselhos 
Municipais junto à Secretaria Municipal Assistência e 
Desenvolvimento Social situada na Rua Rio Grande do Sul, 
1750, fundos.
Pauta:
•	 Reunião Ordinária Mensal;
•	 leitura de Ata;
•	 Discussão, deliberação e resolução sobre o 
plano de providências do cOSA, com visita e relatoria das 
conselheiras Magda e Priscila;
•	 Discussão, análise e deliberação sobre 
requerimento de inscrição da Associação Beneficente 
cantinho da criança e do Adolescente, com visita técnica e 
relatório da Supervisão da SeMADS;
•	 Discussão, análise e deliberação sobre o estatuto 
da VANA e solicitação da inscrição como entidade tipificada, 
com visita e relatoria do conselheiro Matheus; 
•	 Discussão, análise e deliberação sobre 
requerimento do vereador Denilson Rocha Ziroldo – assunto 
APAe;
•	 Análise e preenchimento do ceNSO SUAS 2013;
•	 Discussão, análise e deliberação sobre os novos 
valores as entidades conveniadas 2014, tendo explicação de 
critérios pela Secretária Deira – SeMADS;
•	 Discussão e deliberação data da reunião 
extraordinária com pauta única – PMAS 2014;
•	 Discussão e análise de pedidos de licitação com 
recurso federal vinculados à apreciação do cMAS;
•	 Discussão, análise e deliberação relatório 
circunstanciado das entidades: UNA, Fundação Padre 
emilio Immoos, Nocaija, O Bom Samaritano, cOSA, todos 

ref. Setembro;
•	 Redistribuição das entidades aos conselheiros 
constantes do Decreto nº 3.698/13;
•	 Retomada da Discussão, análise e deliberação 
sobre a constituição da IcS;
•	 Início da discussão sobre alteração do Regimento 
Interno;
•	 leitura de convites para conhecimento e 
publicações inerente ao cMAS e ofícios recebidos/
respondidos;
•	 outros assuntos.

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

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

cONvOcAÇÃO PARA PARTIcIPAÇÃO
eM AUDIêNcIA PÚBlIcA

Ficam por meio desta, CONVOCADOS os Conselheiros 
do CMPC – Conselho Municipal de Política Cultural para 
participação em audiência pública a se realizar no próximo dia 
23 de Outubro de 2013 (Quarta- Feira) e no dia 29 de Outubro 
(Terça-feira) às dezenove horas  (19h00) no CAC – Oficinas 
Culturais José Reis Filho, Rua Rio de Janeiro, 1763.
Pauta da Reunião:
•	 Debates sobre a implantação do SISTEMA 
MUNICIPAL DE CULTURA. 

A audiência é  aberta à população.
Gumercindo castellucci Filho

Presidente
Avaré, 8 de Outubro de 2013.

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ

AvISO De lIcITAÇÃO - FReA

cONvITe Nº 01/2013-FReA

OBJeTO: cONTRATAÇÃO eMPReSA De cONTABIlIDADe 

A FUNDAÇÃO ReGIONAl eDUcAcIONAl De AvARÉ – 
FReA comunica à quem possa interessar que se acha aberta 
licitação para Contratação de profissional liberal ou 
empresa especializada, que disponibilize profissional com 
curso superior, inscrição atualizada no conselho Regional 
de contabilidade e experiência em contabilidade Pública, 
para prestação de serviços na área contábil Pública, 
orçamentária e financeira, abrangendo: elaboração da 
peça orçamentária e sua respectiva execução, elaboração 
de empenhos,  controle de limites e Obrigações lRF (lei 
de Responsabilidade Fiscal), elaboração do PPA, lDO, 
LOA e anexos fiscais, controle interno, avaliação de metas 
fiscais, elaboração de defesas/justificativas junto a órgãos 
jurisdicionados e emissão de pareceres técnicos quando 
solicitado de formar e atender a administração, elaboração 
de projetos de lei para abertura de créditos suplementares 
e especiais quando solicitados, entrega de documentos 
junto ao Sistema AUDeSP do Tribunal de contas do estado 
de São Paulo, e todas demais atribuições do setor contábil 
da FReA, em conformidade com a lei 4320/64 - lei da 
contabilidade Pública.
Os interessados poderão obter informações e verificar o Edital e 
seus anexos na sede da FREA junto a Comissão de Licitações, 
na Praça Prefeito Romeu Bretas, 163, na estância Turística 
de Avaré, estado de São Paulo. 
O Convite poderá ser adquirido a partir de 18.10.2013, na 
sede da FREA, de segunda a sexta-feira, dentro do horário de 
expediente, das 8:00 as 17:00 horas, mediante pagamento não 
reembolsável, da quantia de R$5,00 (cinco reais), que deverá ser 
depositada na Conta nº 3.980-2, Agência 0203-8 do Banco do 
Brasil S/A em nome da Fundação, ou gratuitamente no endereço 
eletrônico www.frea.edu.br .
O invólucro contendo: nº I – Habilitação (Documentação) e 
nº II – Proposta comercial deverá ser entregue no Setor de 
Protocolo da FReA, nos dias úteis em horário de expediente 
(8h00 as 17h00) e até as 10h30 do dia 25.10.2013 tendo a sua 
abertura às 14 horas do dia referenciado.
Esta Licitação será processada em conformidade com a LEI 
FEDERAL nº 8.666/93 suas alterações.
As propostas deverão obedecer o estabelecido no Convite.
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LeiS e deCretOS

eDITAl De cITAÇÃO e INTIMAÇÃO
PRAZO 20 (vINTe) DIAS

EDITAL DE CITAÇÃO DE SANDRA  MARIA ROSA PAIXÃO, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE PROCEDIMENTO ORDINARIO, 
PROC. 0008103-54.2012.8.26.0073 – Ordem nº 1518/2012, 
REQUERIDO POR FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL 
DE AVARÉ - FREA, COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS. O 
Doutor LUCIANO JOSÉ FORSTER JUNIOR, MM. Juiz de Direito 
da Segunda Vara Judicial da Comarca de Avaré - SP, na forma 
da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente  virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possam, em especial a 
requerida SANDRA MARIA ROSA PAIXÃO, brasileira, maior, 
portadora do RG nº 20.692.115, CPF nº 130.063.508-80, que 
perante este Juízo da Segunda Vara Cível desta Comarca de 
Avaré-SP, se processa uma Ação de Procedimento Ordinário, 
proc. 0008103-54.2012.8.26.0073 – Ordem nº 1518/2012, 
promovida por FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE 
AVARÉ - FREA; tendo o pedido na petição inicial é o seguinte:- 
“A autora celebrou com a requerida um contrato de prestação 
de serviços educacionais, que figurou como representante 
legal e responsável financeiro de seu filho GABRIEL PAIXÃO 
GONZALES, para os anos letivos de 2006 a 2008, onde o menor 
frequentou  a 2ª, 3ª e 5ª séries do Ensino Fundamental, mas, 
no entanto, deixou de efetuar os pagamento das mensalidades 
de 20 de junho e 20 de julho de 2008. O valor atualizado do 
débito acima referido  totaliza R$ 846,08 que foi corrigido 
monetariamente até a data da propositura da ação. Assim, 
requer a citação da requerida, para que pague o valor, no prazo 
legal, ou, caso deseje, conteste a ação, no prazo legal, e que 
ao final seja julgada procedente a ação, com a condenação da 
requerida ao pagamento do valor acima citado, devidamente 
atualizado, com correção monetária desde o ingresso da ação, 
juros de 1% ao mês, a partir da citação, honorários advocatícios, 
tudo calculado na forma da tabela DEPRE. Protesta em provar o 
alegado por todos os meios admitidos em direito, especialmente 
pelo depoimento pessoal do requerido, sob pena de confesso. 
Dá-se à causa o valor de R$ 846,08. Nestes termos P. 
Deferimento. Av., 14/06/2012 (a.) Dra. Nathália Caputo Moreira 
OAB/SP 230.001, e. Dr. Frederico de Albuquerque Plens OAB/
SP 92.781. declarando que a requerida encontra-se em lugar 
incerto em não sabido, determinando a citação por este edital. 
CIENTIFICIANDO-O que o prazo para contestação será de 
quinze (15) dias. É o presente edital expedido na forma e sob 
as penas da lei, com prazo de vinte (20) dias. E para que não se 
alegue de futuro, ignorância, foi expedido o presente e afixado 
uma das vias no átrio do Forum. Av., __/__/___. LUCIANO JOSÉ 
FORSTER JÚNIOR Juiz de Direito 

lei complementar nº 184, de 15 de outubro de 2013

(Dispõe sobre criação de emprego público no âmbito da 
Administração Direta do Município de Avaré)
autoria: Prefeito Municipal
(Projeto de Lei Complementar nº 122/2013 ) 
PAUlO DIAS NOvAeS FIlHO, Prefeito da Estância Turística 
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de 
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei;
Artigo 1 º - Fica criado o emprego público de Médico Clínico 
Geral, regido pela CLT – Consolidação das Leis de Trabalho, 
destinado exclusivamente a atender as Ações de Atenção 
Básica à População Privada de Liberdade, nos termos do 
Anexo II – Da Deliberação CIB nº 62/2012, conforme Termo de 
Compromisso Saúde Prisional, celebrado entre o Governo do 
Estado de São Paulo e o Município de Avaré, para efetivação 
da assistência na Unidade Prisional – Penitenciária I “Dr. Paulo 
Luciano de Campos” de Avaré.
Quantidade Emprego Salário Carga Horária     Requisito mínimo
01 Médico Clínico Geral R$ 6.322,00    + 30% de adicional periculosidade (calculado 
sobre salário base) 20 horas /semana Ensino Superior Completo 
com graduação em Medicina, registro no CRM
Parágrafo Primeiro – O emprego público criado nos termos 
deste artigo integrará quadro especifico e distinto do quadro 
permanente de pessoal do Poder Executivo Municipal, para 
todos os efeitos legais.
Parágrafo Segundo – A contratação de Empregado Público 
referido no caput e no anexo I, integrante desta Lei, será 
precedida de Concurso Público, conforme sua complexidade e 
requisitos próprios, especificados no respectivo Edital.
Parágrafo Terceiro – A contratação do Empregado Público 
obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos 
aprovados, sendo o referido contrato por tempo indeterminado, 
o qual será regido pelas normas constantes na CLT – 
Consolidação das Leis Trabalhistas, e somente poderá ser 
rescindido nos seguintes casos:
I – Extinção dos programas federais, e ou estaduais, 
implementados mediante convênio ou ajustes similares, que 

motivaram e originaram a respectiva contratação;
II – Prática de falta grave, inclusive as elencadas no artigo 482 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, apurado em processo 
administrativo;
III – Acumulo ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
IV – Insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no 
qual se assegurem pelo menos recurso hierárquico dotado de 
efeito suspensivo, que será analisado em 30 dias; e 
V – Necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso 
de despesa, nos termos desta Lei.
Parágrafo Quarto – A contratação do Empregado Público, de que 
trata esta Lei, não gerará direito a estabilidade no Emprego.
Artigo 2º - Fica fazendo parte integrante desta Lei os anexos I e 
II, contendo as atribuições do emprego.
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 15 de outubro de 2013.

Paulo Dias Novaes Filho
Prefeito 

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
ANA MARcIA cAlIJURI

SUPeRvISORA DA SecReTARIA

lei complementar nº 183, de 15 de outubro de 2013

(Dispõe sobre alteração da Tabela constante do Anexo III da Lei 
Complementar nº 126, de 02 de junho de 2010, e adota outras 
providências).
Autoria: Prefeito Municipal 
(Projeto de Lei Complementar nº123/2013) 
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de 
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei;
 Artigo 1º - Fica alterado o Anexo III, da Lei nº 126, de 02 de junho 
de 2010, acrescido do cargo de Secretário Municipal de Meio 
Ambiente no Quadro de Pessoal dos Servidores Públicos da Es-
tância Turística de Avaré, que passará a fazer parte integrante 
da referida Lei.
Artigo 2º - As despesas decorrentes da execução desta Lei corre-
rão por conta das seguintes dotações orçamentárias:- 12.01.00 – 
3.1.90.11.00- 18.541.6006.2224-1092 – 12.01.00 – 3.1.90.13.00 
– 18.541.6006.224 – 1093.
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 15 de outubro de 2013.

Paulo Dias Novaes Filho
Prefeito

DeNOMINAÇÃO ReFeReNcIA NUMeRO
SAlARIAl cARGOS

Chefe de Gabinete subsídios fixados em Lei 1

Secretario Municipal da Agricultura e Abastecimento subsídios fixados em Lei 1
Secretario Municipal da Comunicação subsídios fixados em Lei 1
Secretario Municipal da Educação subsídios fixados em Lei 1
Secretario Municipal da Fazenda subsídios fixados em Lei 1
Secretário Municipal do Meio Ambiente subsídios fixados em Lei 1
Secretario Municipal da Saúde subsídios fixados em Lei 1
Secretario Municipal de Administração subsídios fixados em Lei 1
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social subsídios fixados em Lei 1
Secretário Municipal de Cultura subsídios fixados em Lei 1
Secretário Municipal de Esportes e Lazer subsídios fixados em Lei 1
Secretário Municipal de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia subsídios fixados em Lei 1
Secretario Municipal de Obras, Habitação e Serviços subsídios fixados em Lei 1
Secretario Municipal de Planejamento e Transportes subsídios fixados em Lei 1
Secretario Municipal de Turismo subsídios fixados em Lei 1
Secretario Municipal de Governo subsídios fixados em Lei 1
Secretário Especial dos Direitos das Pessoas com Deficiência sem remuneração 1
Secretário Especial de Relações Institucionais sem remuneração 1
Secretário Especial de Gestão Pública sem remuneração 1

ANeXO III - QUADRO De PeSSOAl - AGeNTe POlITIcO

lei nº 1.722, de 15 de outubro de 2013.
Institui no âmbito do Município da Estância Turística de  Avaré, 
normas de  higiene  para  a  profissão  de   Cabeleireiro,  Bar-
beiro,  Esteticista, Manicure,  Pedicure,  Depilador  e  Maquia-
dor. 
 Autoria: Ver. Carlos Alberto Estati 
(Projeto de Lei nº 104/2013) 
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de 
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei;
Artigo 1º - Os profissionais de que trata a Lei Federal nº 12.592 
de 18 de janeiro de 2012,  estabelecidos no âmbito do município 
da Estância Turística de Avaré, deverão efetuar a esterilização 
dos materiais e utensílios utilizados no atendimento a seus clien-
tes, observando as normas da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária).
Artigo 2º - A não observância no disposto da presente Lei, acar-
retará ao infrator as seguintes  penalidades:
a) Notificação para adequação no prazo de 15 (quinze) 
dias;
b) Multa no valor de 200 (duzentas) UFMA’S,  dobrada  
em  caso de  reincidência;
c) Cassação  de Alvará de Funcionamento.
Artigo 3º - Para o cumprimento desta lei o Poder Executivo pode-
rá editar decreto regulamentar.
Artigo 4º - A presente Lei entrará em vigor 45 dias da sua pro-
mulgação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 15 de outubro de 2013.
Paulo Dias Novaes Filho

Prefeito 
 

lei nº 1.723, de 15 de outubro de 2013

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos açougues, padarias, 
mercados e qualquer outro estabelecimento afim em colocar em 
local visível dos clientes as máquinas de moer carne e/ou para 
corte de frios e adota outras providências.
Autoria: Ver. Antonio Leite de Oliveira
(Projeto de Lei nº 109/2013) 
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de 
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei;
Art. 1º Os açougues, padarias, mercados e qualquer outro 
estabelecimento afim, estão obrigados a colocar em local visível 
dos clientes, as máquinas de moer carne e/ou para corte de frios.
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Ouvidoria Municipal

3711 2500

Art. 2º Todos os estabelecimentos que utilizam os equipamentos 
supracitados deverão colocar em local visível placa ou cartaz, 
informando ao consumidor sobre a referida lei, devendo ter 
dimensões suficientes para que as informações constantes 
naquelas possam ser lidas a boa distância, sem afixadas em 
locais de ampla e perfeita visualização.
Art. 3º Para o cumprimento desta lei o Poder Executivo poderá 
editar decreto regulamentador.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 15 de outubro de 2013.

PAUlO DIAS NOvAeS FIlHO
PReFeITO 

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
ANA MARcIA cAlIJURI

SUPeRvISORA DA SecReTARIA

Decreto nº 3.696, de 04 de outubro de 2013.
ESTA PUBLICAÇÃO PREVALECE SOBRE A ANTERIOR
((Dispõe sobre denominação de vias públicas do Conjunto 
Habitacional Mario Emílio Bannwart.)
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. Artigo 1º. Ficam denominadas as vias públicas do 
Conjunto Habitacional Mario Emílio Bannwart, nesta cidade, 
abaixo descritas:-
RUA ALVARO DIAS DA FONSECA – Rua 02 (segundo trecho) – 
Inicia-se junto a Avenida 05 e termina na Avenida 03.B, divisando 
de um lado com a quadra 17 e de outro lado com a quadra 18;
RUA NAIRO HOFFMAN – Rua 03 (segundo trecho) – Inicia junto 
a Chácara Marimax e termina na Avenida 03.B, divisando de um 
lado com a quadra 18 e de outro lado com a quadra 19;
RUA JOSÉ FERREIRA DE ALBUQUERQUE FILHO “ZEZO” – 
Rua 04 (segundo trecho) – Inicia-se junto a Avenida 05 e termina 
na Avenida 03.B, divisando de um lado com a quadra 19 e de 
outro lado com a quadra 20.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 04 de outubro de 
2013.

PAUlO DIAS NOvAeS FIlHO
PReFeITO  

Decreto nº 3.701, de 11 de outubro de 2013.
(Dispõe sobre declaração de Ponto Facultativo no Município de 
Avaré, no Dia 28 de Outubro de 2013.)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarado Ponto Facultativo nas Repartições 
Municipais de Avaré, o dia 28 de Outubro de 2013, mantendo-
se os serviços essenciais de creches, saúde e limpeza de lixo, 
sendo coleta e varrição.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de outubro de 
2013.

PAUlO DIAS NOvAeS FIlHO
PReFeITO

Decreto n.º 3.702, de 14 de outubro de 2013.
(Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal, de 
acordo com Lei Complementar nº 50, de 07 de janeiro de 2005, 
combinada com a Emenda  a Lei Orgânica n.º 01, de 19 de 
janeiro de 1.993.)
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 exonerada do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE COMUNICAÇÃO, nos termos da Lei Complementar nº 126 
de 02 de junho de 2010, alterada pela Lei Complementar nº 173, 
de 27 de dezembro de 2012, a Senhora ANA MARIA RIBEIRO, 
a partir desta data. 
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 14 de Outubro de 
2013.

PAUlO DIAS NOvAeS FIlHO
PReFeITO 

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
ANA MARcIA cAlIJURI

SUPeRvISORA DA SecReTARIA

Decreto n.º 3.703, de 14 de outubro de 2013.

(Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal, de acordo 
com Lei Complementar nº 50, de 07 de janeiro de 2005, 
combinada com a Emenda  a Lei Orgânica n.º 01, de 19 de 
janeiro de 1.993.)
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 nomeado para cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE COMUNICAÇÃO, nos termos da Lei Complementar nº 126 
de 02 de junho de 2010, alterada pela Lei Complementar nº 173, 
de 27 de dezembro de 2012, o Senhor LUCAS DA SILVA MOTA, 
a partir desta data. 
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 14 de Outubro de 
2013.

PAUlO DIAS NOvAeS FIlHO
PReFeITO 

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
ANA MARcIA cAlIJURI

SUPeRvISORA DA SecReTARIA

Decreto n.º 3.704, de 14 de outubro de 2013.

(Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal, de 
acordo com Lei Complementar nº 50, de 07 de janeiro de 2005, 
combinada com a Emenda  a Lei Orgânica n.º 01, de 19 de 
janeiro de 1.993.)
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 exonerada do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, nos termos 
da Lei Complementar nº 126 de 02 de junho de 2010, alterada 
pela Lei Complementar nº 173, de 27 de dezembro de 2012, a 
Senhora DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN, a partir desta data. 
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 14 de outubro de 
2013.

PAUlO DIAS NOvAeS FIlHO
PReFeITO 

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
ANA MARcIA cAlIJURI

SUPeRvISORA DA SecReTARIA

Decreto n.º 3.705, de 14 de outubro de 2013.

(Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal, de acordo 
com Lei Complementar nº 50, de 07 de janeiro de 2005, 
combinada com a Emenda  a Lei Orgânica n.º 01, de 19 de 
janeiro de 1.993.)
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 para o cargo de SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, nos termos da Lei Complementar nº 126 de 02 de 
junho de 2010, alterada pela Lei Complementar nº 173, de 
27 de dezembro de 2012, a Senhora VIVIANE MARIA ALVES 
MENDES, a partir desta data. 
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 14 de outubro de 
2013.

PAUlO DIAS NOvAeS FIlHO
PReFeITO 

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
ANA MARcIA cAlIJURI

SUPeRvISORA DA SecReTARIA

Decreto n.º 3.706, de 15 de outubro de 2013.
(Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal, de 
acordo com Lei Complementar nº 50, de 07 de janeiro de 2005, 
combinada com a Emenda  a Lei Orgânica n.º 01, de 19 de 
janeiro de 1.993.)
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 exonerado do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE MEIO AMBIENTE, nos termos da Lei Complementar nº 
126 de 02 de junho de 2010, alterada pela Lei Complementar 
nº 183, de 15 de outubro de 2013, o Senhor JOSÉ RICARDO 
CARDOZO BARRETO, a partir desta data. 
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 15 de Outubro de 
2013.

PAUlO DIAS NOvAeS FIlHO
PReFeITO 

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
ANA MARcIA cAlIJURI

SUPeRvISORA DA SecReTARIA

Decreto n.º 3.707, de 15 de outubro de 2013.

(Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal, de acordo 
com Lei Complementar nº 50, de 07 de janeiro de 2005, 
combinada com a Emenda  a Lei Orgânica n.º 01, de 19 de 
janeiro de 1.993.)
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 nomeado para o cargo de SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, nos termos da Lei 
Complementar nº 126 de 02 de junho de 2010, alterada pela 
Lei Complementar nº 183, de 15 de outubro de 2013, o Senhor 
JULIO RUFFIN PINHEL, a partir desta data. 
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 15 de Outubro 
de 2013.

PAUlO DIAS NOvAeS FIlHO
PReFeITO 

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
ANA MARcIA cAlIJURI

SUPeRvISORA DA SecReTARIA

Decreto nº 3.708, de 15 de Outubro de 2013.
(Reorganiza a Comissão Municipal de Empregos.)

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica reorganizado na forma abaixo, nos termos do 
Decreto Municipal nº 1.561, de 28 de setembro de 2007, a 
Comissão Municipal de Empregos:
REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO:-
Prefeitura Municipal de Avaré
Titular:         Juliana Berna Félix – RG: 2.093.800-0
Suplente: Marcelo Ricardo Correia – RG: 33.273.591-6
Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT)
Titular:         Sonia Aparecida Nunes – RG: 25.988.012-7
Suplente:      Aparecida Conceição Morelli – RG: 7.348.887
REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES
Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos
Titular: Sonia Maria Vailate Severo – RG: 4.542.079
Suplente: Karina Melles Trench – RG: 30.579.672-0
Sindicato dos Empregados no Comércio de Avaré – (SEC)
Titular: Flávio Eduardo Zandoná – RG: 21.361.046
Suplente: Mauro Sergio de Oliveira – RG: 22.211.963

RePReSeNTANTeS DOS eMPReGADOReS
Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Avaré - ACIA
Titular:  Fernando Borges – RG: 3.632.023
Suplente: João Roberto Theodoro – RG: 19.795.884
Sindicato Rural de Avaré
Titular:-       Ricardo Braz de Oliveira Arruda - RG 8.210.136
Suplente:-    Pedro Luiz Oliveiri Luchesi – RG 9.340.034
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogado o Decreto nº 3.478, de 31 de 
janeiro de 2013.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 15 de Outubro de 
2013.

PAUlO DIAS NOvAeS FIlHO
PReFeITO
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cultura

esPortes

A Casa de Artes e Artesanato recebeu na última 
quarta-feira, 16/10, o programa Chá dos Artistas. 
Realizado a cada três meses, o evento desta semana 
contou com a exposição da pintora Cátia Quartucci 
Nassar. Suas obras em óleo sobre tela encantaram 
o público presente. 

Cátia começou a pintar ainda muito jovem e foi 
professora de arte por mais de 10 anos. Aprendeu 
parte das técnicas usadas apenas em meados de 
1995, quando passou a ter aulas com a professora 
Sandra Miúra. A participação contará com telas in-
tegrantes da mostra “Bichos e Flores”, etapa de sua 
carreira em que retratou vários animais e espécimes 
de flores em geral. A Casa de arte é presidida pela 
avareense Castorina Rodrigues e dirigida por Adriana 
Gonçalves. 

Pintora avareense mostra seu
talento na Casa das Artes

O Campeonato Municipal de Futebol promovido pela Secretaria Municipal de 
Esportes entrou em sua fase decisiva. Oito equipes se classificaram para a etapa final 
da disputa. 

Neste domingo, dia 20/10, será realizado o segundo jogo do conhecido mata-
-mata. A partir das 15h, as torcidas deverão tremer as arquibancadas do Estádio Paulo 
Araújo Novaes (Campo do São Paulo). Entram em campo o América e o Veteranos 
da Ferroviária. 

No primeiro jogo desta fase eliminatória, a equipe Amigos do Betão abriu dois 
gols de diferença contra o Atlético do Bonsucesso. Com muita garra, o time do Bon-
sucesso empatou a partida no segundo tempo de jogo. A decisão foi para os pênaltis 
e o Atlético venceu por 2 a 1. No dia 27, decidem a outra vaga as equipes do Paineiras 
e o Unidos do Ipiranga. 

Neste domingo, a partir das 09h00, acontecerá o 1o Torneio de Futsal Feminino, 
no Ginásio Kim Negrão.

Campeonato Municipal de futebol entra em fase decisiva 

equipe feminina de futsal de Avaré joga neste domingo

Torneio terá jogo neste domingo
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esPorte

fundo social

turismo

indústria e comércio

Os alunos do projeto Navega São Paulo de Avaré, 
coordenado pela Secretaria de Esportes, participaram 
do II Encontro Navega São Paulo em Praia Grande, nos 
dias 10 e 11 de outubro. O evento reuniu mais de 500 
atletas e técnicos de todo o estado de São Paulo. Com 
seus caiaques e veleiros, tiveram a oportunidade de 
conhecer a navegação em águas marítimas, e receberam 
medalhas de participação. 

Avaré participa de encontro do

 Navega São Paulo

O Fundo Social de Avaré distribuiu cerca de 1.100 
brinquedos através de entidades assistenciais, Centros 
de Educação Infantis, creches, em comemoração ao 
12 de outubro Dia das Crianças.

A campanha foi uma parceria do Fundo Social e 

Fundo Social distribui mais de mil brinquedos para a criançada
Solidariedade e da Secretaria de Desenvolvimento e 
Assistência Social. Foram distribuios brinquedos para: 
Centros de Educação Infantis (CEIs) Adalgisa de Almeida 
Ward, Ana Soares de Oliveira, Dona Antonia da Silva 
Dias, Dona Bidunga, Dona Carolina Puzziello, Geraldo 

Benedete, Jandira Pereira, José Maria Porto, Maria Iza-
bel, Maria Lucia Battistetti Martins Rodrigues, Mauricia 
Vilas Boas Delazari Alves, Olga Girardi de Brito, Creche 
São Benedito, Casa da Criança Santa Elizabeth e Creche 
Santa Terezinha.

O Sebrae Móvel prestará atendimento a empresários da 
região nos próximos dias 21, 22 e 23, das 10h às 16h, no Largo 
São João. O objetivo é oferecer informações e orientações a 
empreendedores e interessados em abrir seu próprio negócio.   
Os consultores estão disponíveis para esclarecer dúvidas 

A partir desta semana, a população avareense 
poderá contribuir com o desenvolvimento turístico 
do município, indicando à Secretaria de Turismo 
os investimentos prioritários em obras para o se-
tor em 2014. A novidade foi discutida e aprovada 
durante a reunião do Conselho Municipal de Tu-
rismo (Comtur), na última quarta-feira, dia 16/10.  
As sugestões estão abertas a empresários do setor hote-

leiro, de alimentação, entretenimento e outros ligados ao 
segmento turístico para sugerir onde e como a prefeitura 
poderá investir os recursos provenientes do Departamen-
to de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias (Dade).  
Os recursos são exclusivos para Estâncias Turísticas, o valor 
previsto para 2014 é de quase R$ 4 milhões. Está prevista 
para o dia 30 de novembro a realização de uma audiência 
pública para reunir e dar publicidade a todas as sugestões. 

calendário de eventos turísticos – A Secretaria de 
Turismo e COMTUR também iniciaram os trabalhos para 
formatar o calendário de eventos para 2014. Foi apresen-
tada uma grade preliminar de eventos, contemplando 
diversos segmentos, onde os membros do conselho 
puderam discutir, apontar mudanças e sugerir novas 
ações. O resultado final deste trabalho também será 
apresentado no final do mês de novembro. 

População poderá sugerir destino de verbas do Turismo

Sebrae  Móvel estará no Largo São João
sobre gestão e planejamento de empresas, finanças, 
marketing, formalização, entre outros assuntos relaciona-
dos a empreendedorismo. Também estarão disponíveis 
informações sobre os produtos e serviços do Sebrae-SP, 
sua programação de palestras, workshops e consultorias. 

Empreendedores poderão esclarecer 
dúvidas sobre  

gestão, finanças e marketing
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dia das crianças

A Praça Prefeito Romeu Bretas, conhecida como Con-
cha Acústica, foi palco de muita alegria e diversão para a 
garotada e os pais avareenses que prestigiaram a come-
moração ao Dia da Criança, 12 de outubro. Coordenada 
pelo Fundo Social de Solidariedade de Avaré em parceria 
com as Secretarias de Cultura, Esportes e Educação, a 
Festa das Crianças lotou a praça com a participação de 
mais de 4 mil pessoas de todas as idades.

O evento, que começou às 13 horas e se estendeu por 
todo o período da tarde, teve a distribuição de mais de 
seis mil sorvetes, sanduíches e sucos. Pipoca e algodão 
doce também foram servidos à vontade para a criançada. 

A estrutura montada na praça proporcionou a prática 
de várias atividades recreativas, esportivas e culturais. 
Muitas surpresas nos shows de ilusionismo, brincadeiras 
com palhaços, bolas, jogos de voleibol e basquete, além 
de os baixinhos poderem se divertir nos brinquedos in-
fláveis. Os organizadores agradeceram a colaboração de 
pais que participaram das brincadeiras com seus filhos.

Dia das Crianças foi comemorado com festa na 

Concha Acústica 
Evento realizado no último sábado, 12 de outubro, reuniu mais de 4 mil pessoas
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A Estância Turística de Avaré sediou na última 
terça-feira a reunião de secretários de turismo do Pólo 
Turístico da Cuesta, entidade que agrega os municípios 
de Anhembi, Areiópolis, Avaré, Bofete, Botucatu, Con-
chas, Itatinga, Paranapanema, Pardinho , Pratânia e São 
Manuel. Durante o encontro foram discutidas ações de 
âmbito regional, entre elas a oficialização de um roteiro 
institucional de cicloturismo, patrocinado pelo Estado. 
Outro pedido feito pelos municípios ao Estado, refere-se 
à criação e confecção de material promocional, como 
guias de serviços e mapas da região.  

sobre o pólo cuesta – A entidade foi criada em 2001 

habitação

turismo

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

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

Confira abaixo os nomes dos convocados que de-
verão apresentar a documentação nos dias 22 e   23/10 
(titulares com renda de R$ 1.200,00 a R$ 1.600,00, com 
letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L) e nos dias 24 e 25/10 
(titulares com renda de R$ 1.200,00 a R$ 1.600,00, com 
letras M, N, P, R, S, T, V, W e Y).

 22 e 23 de outubro
Segmento: Renda de R$ 1.200,00 a R$ 1.600,00 
Condição: Titulares   
Letras: “A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K e L”.

“Nº” ......Nome ................................................. C.P.F.
91.........Adriana Carvalho ............................... 396.209.908-54
21.........Adriano Luiz Capati ........................... 127.417.158-07
37.........Allan Jones Ribeiro Bertoco .............. 296.912.428-93
74.........Anderson Teobaldo............................ 341.883.678-06
15.........Ângela Aparecida Corrêa Fernandes 291.517.668-09
54.........Antônia Donizete Mansueto .............. 104.461.478-18
85.........Benedito Henrique ............................. 020.762.348-10
24.........Celso Berna ....................................... 089.408.388-07
25.........Cláudia Maria de Moura Roque ........ 146.064.438-71
61.........Cláudio Henrique Silvério .................. 402.629.358-05
03.........Claudvan Rodrigues de Franco ......... 015.125.273-43
81.........Clélia Elisabete Maragno Aguilera .... 072.049.998-43
06.........Dalcineia Francisco Aguilera ............. 268.965.928-00
42.........Daniel Antônio Inácio Pereira ............ 378.478.238-88
27.........Daniel Araújo de Souza ..................... 257.791.588-86
62.........Daniel dos Santos ............................. 329.905.528-39
83.........Dinaldo Inácio dos Santos ................. 110.531.078-70
86.........Dirce de Lima Ferreira ....................... 396.679.178-19
44.........Edna Regina dos Santos Lima .......... 144.836.148-60
59.........Edvaldo Antônio ................................ 161.902.838-70
65.........Eliana de Paula Selmine ................... 113.875.928-74
07.........Evelise Aparecida Barboza ............... 173.955.898-74
17.........Fábio Alessandro Matias ................... 170.504.168-00
56.........Fernanda Vieira Batista ..................... 380.337.288-76
11 .........Franciele Aparecida Bueno da Silva . 348.835.658-23
45.........Genival Pedroso da Luz .................... 276.921.518-30
92.........Gilmara Antunes dos Santos ............. 180.809.178-76
87.........Giovana Suéllen Ferreira da Silva ..... 382.980.718-08
76.........Gislei Barbosa ................................... 287.812.328-02
52.........Gláucia Aparecido Machado ............. 354.085.128-35
84.........Hosana de Jesus Machado ............... 335.603.998-90
18.........Jenifer Pereira de Oliveira ................. 419.621.728-13
46.........Jennifer Kathlen Pereira Leite ........... 392.504.048-08
34.........João Carlos de Oliveira ..................... 081.752.398-75
13.........Julyana Aparecida Murbach Cruz ..... 301.769.318-05
14.........Kátia Regina de Oliveira .................... 130.924.858-31
60.........Kelly Cristina Trindade ...................... 375.921.378-28

Cadastramento dos sorteados do Mário
Bannwart termina na próxima semana

Os mutuários devem entregar os documentos necessários nos dias estabelecidos.
20.........Leandro Paulino Fahl ........................ 332.975.518-01
80.........Letícia de Almeida Miguel ................. 421.970.348-98
67.........Lígia Maria dos Santos ...................... 298.916.648-30
29.........Lucas Maximiano Ferreira ................. 414.693.328-50
41.........Luciana Aparecida Grosskoffe........... 170.314.558-55
90.........Luzia Gonçalves ................................ 130.924.668-88

 24 e 25 de outubro
Segmento: Renda de R$ 1.200,00 a R$ 1.600,00 
Condição: Titulares   
Letras: “M,N,O,P,R,S,T,V,W e Y”.

“Nº” .....Nome ......................................................C.P.F.
05........Maikon Ventura de Souza ...................... 418.218.148-43
19........Marcelina Viviane Tibúrcio ..................... 363.624.948-73
69........Márcia Andréa Correia de Brito .............. 096.284.548-54
70........Márcio André Santos .............................. 213.603.528-21
64........Marcos Antônio Nunes dos Reis Paulino .403.225.918-64
12........Maria Aparecida Ribeiro ......................... 173.991.488-05
35........Maria Aparecida Valério Galego ............. 055.579.028-21
89........Maria Cláudia Quintiliano Príncipe Moreira... 357.750.368-83
28........Maria José de Carvalho Cruz ................. 263.918.708-29
47........Maria José Marcolino ............................. 354.317.328-62
26........Maria Júlia Nogueira .............................. 391.066.638-85
01........Maria Lúcia de Oliveira ........................... 052.956.908-65
79........Maria Lúcia de Oliveira Gomes .............. 303.232.068-24
16........Maria Marta Moreira ............................... 343.716.318-35
73........Mariana da Silva Fucciolo ...................... 396.011.518-00
09........Milena Silva Nascimento ........................ 337.192.648-66
36........Nílton Augusto Grazielli .......................... 400.671.168-92

10........Patrícia de Campos Alvarenga ............... 200.230.008-99
23........Paulo Ricardo Duarte Oliveira Pedro ..... 413.635.378-22
51........Paulo Sérgio dos Santos ........................ 170.463.108-40
49........Priscila Ferreira Vieira ............................ 416.094.888-06
57........Reinaldo Leme Bento ............................. 339.042.228-56
63........Renato Roberto da Silva ........................ 269.714.598-22
22........Ricardo Aparecido Gomes ..................... 307.697.618-44
75........Rodrigo Aparecido Doni ......................... 392.405.808-32
78........Rosalina Cantudo da Silva ..................... 072.030.298-67
53........Rosana Aparecida Venâncio .................. 259.808-988-08
43........Rosângela de Fátima Rosa .................... 027.042.908-57
31........Rosinéia da Silveira ................................ 145.788.948-00
58........Sabrina Annye Paiva da Silva ................ 370.760.108-01
77........Sandra Cristina Mendes ......................... 099.107.848-90
40........Sandra Helena Ferreti da Silva .............. 013.412.808-70
88........Silmara Aparecida Alves da Silva ........... 295.701.218-90
38........Silvana Aparecida de Souza .................. 345.740.928-58
82........Simone Lucas de Lima Silva .................. 346.424.998-06
66........Taiane Evangelista de Souza ................. 344.032.408-79
30........Talita Aparecida Silva ............................. 380.569.298-60
08........Tatiane Peres Vilela ................................ 332.098.028-90
39........Thalita Helen Ribeiro .............................. 385.496.138-35
04........Thiago Leone Valensoela ....................... 363.875.558-41
50........Valmir Donizeti Mendes Vieira................ 383.387.058-37
55........Vanessa Aparecida dos Reis .................. 404.534.828-05
32........Vanessa Regina Teixeira ........................ 377.459.698-08
68........Vera Lúcia Prado .................................... 130.950.518-75
48........Vilma Lúcia dos Santos .......................... 145.902.108-86
72........Walgniton de Oliveira Alves .................... 181.244.188-61
33........Wesley Rodrigues de Souza .................. 358.709.208-76
02........Wilson Coutinho Filho ............................ 326.954.808-73
71........Yara Sabrina Silva de Paiva ................... 070.848.789-04

como associação sem fins lucrativos, com o objetivo de 
desenvolver o turismo de forma regional e sustentável, 
através da integração e trabalho conjunto dos municí-
pios. Tem por finalidade representar os municípios em 
assuntos de interesses comuns perante quaisquer outras 
entidades públicas, de qualquer esfera de governo, além 
das iniciativas privadas. São prerrogativas do Pólo Cuesta: 
prestar serviços aos associados nas áreas de planejamen-
to, captação de recursos, capacitação, normatização, 
construção e conservação de equipamentos turísticos, 
promoção e marketing entre outros constantes em seu 
estatuto social. 

Pólo Turístico da Cuesta 
realiza reunião em Avaré
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DecReTO Nº 3.709, De 16 De OUTUBRO De 2.013
Dispõe sobre revogação do Decreto nº 510, de 08 de julho de 
2.003.
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito do Município de Avaré, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:
Art. 1º  Fica revogado o Decreto nº 510, de 08 de julho de 2.003, 
que dispõe sobre permissão de uso de bem público municipal, 
localizado na Praça Públio Pimentel, s/n, com área de 16,00 m², 
ao Banco do Estado de São Paulo S/A, hoje Banco Santander 
Brasil S/A.
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal da Estância Turística de Avaré (SP), 16 de 
outubro de 2013.

PAUlO DIAS NOvAeS FIHO
PReFeITO

LegiSLAtivO

TeRMO De HOMOlOGAÇÃO

 BRUNA MARIA cOSTA SIlveSTRe, Vereadora 
Presidente da Câmara de Vereadores da Estância Turística de 
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
vem acolher o objeto da licitação de que trata a Concorrência nº 
01/2013 – Processo nº 16/2013, HOMOlOGANDO a empresa 
eURO cONSTRUTORA lTDA - ePP, inscrita no CNPJ sob nº 
07.994.810/0001-50, com sede na cidade de Piraju – SP, situada 
a Rua Coronel Joaquim Teotônio de Araujo, nº 174 – sala 14, 
Bairro Centro, objetivando a contratação de empresa especia-
lizada para fornecimento de todos os materiais, mão de obra e 
equipamentos necessários, conforme projetos, planilhas, orça-
mentos, cronogramas e especificações para a continuidade de 
mais uma etapa da obra do novo prédio da Câmara de Vere-
adores da Estância Turística de Avaré, no valor global de R$ 
907.728,08 (novecentos e sete mil setecentos e vinte e oito reais 
e oito centavos) para um período de 06 (seis) meses.

Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 14 de 
outubro de 2013.

BRUNA MARIA cOSTA SIlveSTRe 
Presidente da Câmara

TeRMO De ADJUDIcAÇÃO

  BRUNA MARIA cOSTA SIlveSTRe, Vere-
adora Presidente da Câmara de Vereadores da Estância Turísti-
ca de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, vem pelo presente, ADJUDIcAR o objeto da Concorrência nº 
01/2010 – Processo 19/2010 para a empresa eURO cONSTRU-
TORA lTDA - ePP, inscrita no CNPJ sob nº 07.994.810/0001-
50, com sede na cidade de Piraju – SP, situada a Rua Coronel 
Joaquim Teotônio de Araujo, nº 174 – sala 14, Bairro Centro, 
objetivando a contratação de empresa especializada para for-
necimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos 
necessários, conforme projetos, planilhas, orçamentos, crono-
gramas e especificações para a continuidade de mais uma etapa 
da obra do novo prédio da Câmara de Vereadores da Estância 
Turística de Avaré, no valor global de R$ 907.728,08 (novecen-
tos e sete mil setecentos e vinte e oito reais e oito centavos) para 
um período de 06 (seis) meses.

Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 14 de 
outubro de 2013.

BRUNA MARIA cOSTA SIlveSTRe 
Presidente da Câmara

DecReTO leGISlATIvO N º 292/2013

 Dispõe sobre a outorga de Título de Cidadão Avareense ao Sr. 
RUBENS GONÇALVES JUNIOR e dá outras providências. 
A MeSA DA cÂMARA De veReADOReS DA eSTÂNcIA TU-
RÍSTIcA De AvARÉ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕeS QUe lHe 
SÃO cONFeRIDAS POR leI DecReTA:
Artigo 1º - Fica concedido o Título de “CIDADÃO AVAREENSE” 
ao senhor RUBENS GONÇALVES JUNIOR, pelos relevantes 
serviços prestados à comunidade avareense.
Parágrafo Único - A entrega da referida honraria dar-se-á em 
Sessão Solene previamente convocada, em comum acordo com 
o homenageado.
Artigo 2º - As despesas decorrentes com o presente Decreto 
Legislativo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
01.01.02-01.122.7005.1072.3.3.90.39-23.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
AVARÉ aos  15 de outubro de 2013. -

Bruna Maria costa Silvestre
Presidente da câmara
Marcelo José Ortega 

vice-Presidente
ernesto Ferreira de Albuquerque 

1º Secretário 
Francisco Barreto de Monte Neto

  2º Secretário

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

cRISTIANO AUGUSTO PORTO FeRReIRA
Diretor Geral

Projeto de Decreto Legislativo nº 11/2013
Autoria:  Ver. Carlos Alberto Estati
Aprovado por unanimidade, em Sessão Ordinária de 
14/10/2013.-

ATO DA MeSA Nº 73/2013

(Dispõe sobre o funcionamento da Câmara de Vereadores da 
Estância Turística de Avaré no dia 28 de Outubro de 2013 e dá 
outras providências)

   A MeSA DA cÂMARA De veReADOReS 
DA eSTÂNcIA TURÍSTIcA De AvARÉ, NO USO De SUAS 
ATRIBUIÇÕeS ReGIMeNTAIS e leGAIS, 
D e c l A R A:-
 Artigo 1º - Fica declarado Ponto Facultativo nas dependências 
da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, no 
dia 28 de Outubro de 2.013, em virtude do Dia do Funcionário 
Público. 
Artigo 2º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação 
no local de costume. 
cÂMARA De veReADOReS DA eSTÂNcIA TURÍSTIcA De 
AvARÉ, 14 de Outubro de 2013 -

Bruna Maria costa Silvestre
Presidente da câmara
Marcelo José Ortega 

vice-Presidente
ernesto Ferreira de Albuquerque 

1º Secretário 
Francisco Barreto de Monte Neto

  2º Secretário 
                                      
Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara de Vereado-

res da Estância Turística de Avaré na data supra.
cRISTIANO AUGUSTO PORTO FeRReIRA

Diretor Geral

cIRcUlAR N º 36/2013 - DG                                          
Avaré, 17 de Outubro de 2.013.-
  
Exmo. Sr. (a)      
vereador (a)     
 
N E S T A
Senhor (a) Vereador (a):- 
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária 
de 21/10/2013 - Segunda Feira – às 18h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que a Exma. Sra. Presi-
dente Vereadora Bruna Maria Costa Silvestre  designou  para a 
Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 21 de Outubro do corrente 
ano, que tem seu inicio marcado para as 18h00min,  a seguinte 
matéria:

1. PROJeTO De leI N.º 105/2013 - Discussão Única 
Autoria: ver. Júlio césar Theodoro
Assunto: Dispõe a criação de um Jardim Zoológico e dá outras 
providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 105/2013 e dos Pareceres 
do Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 
(vistas: ver. Roberto) (PAReceR cONTRÁRIO)

2. PROJeTO De leI cOMPleMeNTAR.º 120/2013 - Dis-
cussão Única – Maioria Absoluta (7) 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre criação cargos e dá outras providên-
cias.  (Professor Adjunto e Diretor Técnico Adm. e Pedagógico 
da Rede Municipal da Educação)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar n º 120/2013 
e dos Pareceres do Jurídico; e das Comissões de Constituição, 
Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumi-
dor; e de Serviços, Obras e Adm. Pública. (vistas: ver. Roberto) 
(c/ emenda)

3. PROJeTO De leI N.º 127/2013 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplemen-
tar que especifica e dá providências. (R$ 746.019,25 - Secr. Mu-
nicipal de Saúde)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 127/2013 e dos Pareceres 
do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Reda-
ção; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. 

4. PROJeTO De leI N.º 128/2013 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar re-
curso federal e municipal mediante termo aditivo ao convênio 
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001/2013, a Santa Casa de Misericórdia de Avaré, e adota outras 
providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 128/2013 e dos Pareceres 
do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Reda-
ção; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. 

5. PROJeTO De leI N.º 133/2013 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial 
que especifica e dá providências. (R$ 317.963,29 - Secr. Muni-
cipal da Saúde)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 133/2013 e dos Pareceres 
do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Reda-
ção; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. 

6. PROJeTO De leI N.º 134/2013 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial 
que especifica e dá providências. (R$ 553.843,59 - Secr. Muni-
cipal da Saúde)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 134/2013 e dos Pareceres 
do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Reda-
ção; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. 

7. PROJeTO De leI N.º 135/2013 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial 
que especifica e dá providências. (R$ 164.264,48 - Secr. Muni-
cipal da Saúde)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 135/2013 e dos Pareceres 
do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Reda-
ção; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. 

8. PROJeTO De leI N.º 137/2013 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar re-
passe de recursos financeiros destinados a realização da XXXI 
FAMPOP - Feira Avareense da Música Popular
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 137/2013 e dos Pareceres 
do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Reda-
ção; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (c/emen-
das)

9. PROJeTO De leI N.º 138/2013 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial 
que especifica e dá providências (R$ 118.125,00 – Secr. Muni-
cipal da Saúde)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 138/2013 e dos Pareceres 
do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Reda-
ção; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. 
   
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.                                                               

 cRISTIANO AUGUSTO PORTO FeRReIRA
 Diretor Geral 

câmara da estância Turística de Avaré
ReQUeRIMeNTOS e INDIcAÇÕeS APReSeNTADOS NA 

SeSSÃO ORDINÁRIA eM 14 De OUTUBRO De 2013
ReQUeRIMeNTOS

Bruna Maria costa Silvestre - Presidente
-Para que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos 
de Parabenização à escola COC CURUMBIM pela iniciativa de 
colocar os jovens alunos em contato com a política local, fazendo 
cobrar os seus direitos, iniciativa pela qual muitos jovens aprendem 
a lutar pelos seus ideais e pelo seu lugar na sociedade, cobrando 
aquilo que lhe é de direito assegurado por lei.REQUEIRO mais 
que, do deliberado seja oficiado a Srª Vera Lúcia Cassiano Neves, 
Diretora do COC CURUMBIM e a todo seu corpo docente, situada 
Praça Padre Tavares, 46 Centro.
-Para que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de 
Parabenização ao empresário Paulo Silva Junior proprietário da 
Casa de Festas e Eventos OFFICE LOUNGE, pela belíssima festa 
de inauguração ocorrida no dia 10 de outubro do corrente ano.
REQUEIRO mais que, do deliberado seja oficiado o Sr Paulo Silva 
Junior, Proprietário da Casa Noturna situada na Avenida Celso 
Ferreira Da Silva nº 1350, Jardim Europa. 
-Para que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos 
de Parabenização ao Sr. Paulo Roberto Oliveira “SADDAN”, 
pela organização da tradicional festa em comemoração ao Dia 
das Crianças junto à comunidade do bairro Jardim Paraiso, 
promovendo a alegria das crianças que são o nosso futuro. 
REQUEIRO mais que, do deliberado seja oficiado o Sr Paulo 
Roberto Oliveira “SADDAN” morador da Rua Waldemar Lopez 
Peres nº 791, Bairro Jardim Paraiso.
-Para que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos 
de Parabenização aos Guardas Municipais de Avaré que vem 
prestando relevantes serviços a população avareense, apesar 

das dificuldades enfrentadas, comemoraram no dia 10 de outubro 
o DIA DA GUARDA MUNICIPAL, conforme Lei Federal nº 12.066 
de 29 de outubro de 2009.REQUEIRO mais que, do deliberado 
sejam oficiados todos os funcionários lotados no setor da Guarda 
Municipal de Avaré.
-Para que por meio da Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, informe a esta Casa Leis, se procede 
à informação recebida de que o município estaria estudando a 
possibilidade de transferência de responsabilidade sobre as 
entidades assistenciais para entidades sem fins lucrativos. 
Se positivo, solicito informações detalhadas a respeito do 
procedimento, como serão realizados os repasses de verbas 
públicas, além de informar quais os benefícios terão as pessoas 
carentes que utilizam tais serviços.
-Para que seja oficiado aos proprietários de Imobiliárias de Avaré 
e ao CRECI, convidando-os para que enviem 01 representante 
a esta Casa de Leis, em data a ser agendada, para explanar 
sobre os critérios de valorização imobiliária e apuração de valor 
de mercado.
-Para que seja oficiado ao Sr. Cássio  Souto dos Santos, 
Presidente do Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à 
Segurança Pública(GAMP),vencedor da Licitação para gerir o 
Pronto Socorro Municipal, convidando-o a comparecer a esta 
Casa de leis, no dia 21 de outubro do corrente ano, para alguns 
esclarecimentos fundamentais sobre a atual situação daquela 
entidade.

Marcelo José Ortega – vice-Presidente
-Para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 
Secretário Municipal da Saúde, Miguel Chibani Bakr, para que 
informe a essa Casa Legislativa a quantidade de pacientes que 
passaram por atendimento médico no Pronto Socorro Municipal 
nos últimos 6 meses, por conta de uso de drogas e quais são 
essas drogas.
-Para que seja oficiado a Delegacia Seccional da Policia Civil 
em Avaré,  para que informe a essa Casa Legislativa qual o 
índice de furto de veículos automotores no 1º semestre de 2013, 
especificando quais os bairros com maior incidência.
-Para que seja consignado em Ata de nossos trabalhos “Votos 
de aplausos e parabenização” para todos os profissionais de 
educação, que lecionam neste município, pela passagem do Dia 
do Professor, comemorado anualmente no dia 15 de outubro.
-Para que seja oficiado ao Ministério Público do Estado de São 
Paulo, através da Procuradoria Geral de Justiça, para que instaure 
medida cabível para desativação da P1 de Avaré, instalada em 
meio à residências, com a finalidade de garantir a segurança 
e o sossego de milhares de famílias avareenses e ao Governo 
do Estado para que construa outra unidade em área distante de 
bairros para assegurar que os detentos cumpram suas penas com 
todos os seus direitos preservados e garantidos.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que estude uma 
ação em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, sobre 
a possibilidade de criar uma equipe capacitada e permanente para 
realizar manutenção preventiva nos prédios escolares da rede 
municipal de ensino.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que informe 
a essa Casa Legislativa, qual o motivo da paralisação da obra   
do calçadão do costa azul, tendo em vista que a referida obra foi 
licitada e, aparentemente, está estagnada.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, que informe a essa 
Casa Legislativa quais são as ações do governo para garantir 
iluminação pública nos locais em que quadras inteiras estão no 
escuro.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que envie  a 
essa Casa Legislativa, o contrato com a empresa Fiorilli, bem 
como o projeto de informatização da Prefeitura, apontando o que 
falta instalar de hardware para que todo o contrato seja executado.

ernesto Ferreira de Albuquerque – 1º Secretário
-REQUEIRO à Mesa, para que seja oficiado com votos de 
parabenização, toda equipe da Secretaria Municipal de Cultura 
pela realização do CONFOTA 2013 (Concurso de Fotografia 
Avareense).
-REQUEIRO à Mesa, para que seja oficiado com votos de 
parabenização, aos vencedores e participantes do CONFOTA 
2013.
Vencedores:
1º lugar – Edemilson Lima - Fotos: Infância de sonhos
2º lugar – Elton de Souza Soares – Foto: Do alto estendeu a mão 
e me tomou
3º lugar – Igor Peres – Foto: Fuga do exílio
4º lugar – Silvia de Almeida Beltrami – Foto: Será?
5º lugar – Felipe Lara Zarella – Foto: Tração nas 4 patas

Menções Honrosas
1º  e 2º lugar – Elton de Souza – Fotos: Troncos fortes de raiz e 
Você vive quando se torna dois
3º lugar – Edemilson Lima– Fotos: estrada da face e do coração
4º lugar – Alexandre Koch – Foto: A presa do egoísmo
5º lugar – Matheus Antonio Pires – Foto: 
6º lugar – Célia Regina M. da Silva – Foto: Decepção

5º, 7º e 9º lugar – Matheus Antônio Pires – Fotos: Procurando um 
motivo para sorrir, Desembarque e Elizabeth
8º lugar – Igor Peres – Foto: Sinestesia
10º e 12º lugar – Bruno Loureiro de Oliveira – Fotos: Nosso corpo 
move, nossa alma dança e Quem ama cuida
11º lugar – Larissa Barreto – Foto: Universo Paralelo
-REQUEIRO à Mesa,  para que seja oficiada com votos de 
parabenização aos classificados da FAMPOPINHA 2013, cujas 
audições aconteceram nos dias 11 e 12 de outubro no Colégio 
Dimensão.
AVARÉ
1ª) Música: Beira de cerca - Compositores: Anderson Salgueiro/
Clodoaldo Salgueiro
Intérpretes: Julio Matos e Adriano
2ª) Música: Conversa nunca tida - Compositor: Caio Mendonça 
Amoedo
Intérprete: Caio Mendonça Amoedo
3ª) Música: Janela - Compositor: Caio Mendonça
Amoedo
Intérprete: Caio Mendonça Amoedo
4ª) Música: Marinha - Compositor: José Antonio Puleio
Intérprete: Gabriela Corrêa de Toledo
5ª) Música: Flor de madeira - Compositor: Mariana Chiarella 
Ornellas Fragoso
Intérprete: Mariana Chiarella e Caio Amoêdo
6ª) Música: Machu Pichu - Compositor: Normando de Campos 
Amazonas Filho
Intérprete: Banda Blimeristas
7ª) Música: Ah, como eu amo cantar - Compositores: Ricardo 
Nass e Danilo Augusto Senegalia
Intérprete: Maria Fernanda
8ª) Música: Toda poesia - Compositores: Claudio Guerra e 
Eduardo Santhana 
Intérprete: Vanessa Reis
9ª) Música: Tributo a minha escola de samba - Compositores: 
Célia Cristina Pereira e Benedito Luiz Pereira (em memória)
Intérprete: Cris Tainá
10ª) Música: Por querer - Compositores: Flávio Mantovani e 
Kléber Godoy
Intérprete: Kléber Godoy
11ª) Música: Baunilha - Compositores: Marcio Landi Cabral, Alex 
Rodrigo Bento e Rafael Javaro
Intérprete: Banda Varal Royal
12ª) Música: Saudade errada - Compositor: Wilson Barcellos
Intérprete: Lilian Mazza
REGIONAL
1ª) Música: Receita de sucesso - Compositor: Sidney Ferreira da 
Cruz
Intérprete: Sidney Ferreira da Cruz
Cidade: Itaí
2ª) Música: Narciso - Compositor: Wander Beh
Intérprete: Wander Beh
 Cidade: Barra Bonita 
-Para que seja oficiado o Prefeito Municipal por meio da Secretaria 
de Obras, Habitação e Serviços, para pedir informações, reiterando 
o requerimento nº 1063/2013 do Vereador Lázaro Cardoso 
Filho, oficiado em 10 de julho deste ano no qual solicitava-se 
para verificar a possibilidade da Administração Pública voltar a 
oferecer novamente o Projeto”Moradia Econômica” aos munícipes 
necessitados, conforme Lei 468. De 03 de julho de 2003.
-Para que seja oficiado o Prefeito Municipal, por meio do setor 
competente, em razão do Projeto de Lei que “Estabelece Área 
de Segurança Escolar como espaço de prioridade especial 
do Poder Público Municipal”, aprovado por unanimidade em 
Sessão de Câmara do dia 7 de outubro de 2013, para efeito 
de regulamentação da referida lei, verificar a possibilidade de 
implantar na prática com as sugestões elencadas a seguir:
• intensificar Ronda Escolar;
• intensificar os serviços de fiscalização do comércio 
existente, em especial o de ambulantes, coibindo a comercialização 
de produtos ilícitos;
• adequar os espaços circunvizinhos, de modo a não 
causar insegurança nas escolas e sua clientela, devendo, para 
isso, providenciar, quando possível:
 iluminação pública adequada nos acessos as escolas;
 pavimentação de ruas e manutenção de calçadas para 
que fiquem em perfeitas condições de uso;
 poda de árvores e limpeza de terrenos;
 o controle e eliminação de terrenos baldios e 
construções/prédios abandonados nas circunvizinhanças;
 retirada de entulhos;
 manutenção permanente de faixas de travessia de 
pedestres, semáforos e redutores de velocidade;
• coibir, nos termos da lei, a distribuição ou exposição de 
escritos, desenhos, pinturas, estampas ou qualquer objeto que 
demonstre algo obsceno ou pornográfico;
• reprimir a realização de jogos de azar e jogos 
eletrônicos movidos a valores pecuniários, proibidos por lei, de 
modo a dificultar seu surgimento e proliferação;
• controlar, através de fiscalização intensiva do comércio 
em geral, o acesso de crianças e adolescentes a:
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 quaisquer produtos farmacêuticos que possam causar 
dependência química;
 gasolina ou qualquer substância inflamável ou 
explosiva;
 fogos de artifício;
 bebidas alcoólicas;
 cigarros.
• providenciar a regulamentação do uso de vias situadas 
no entorno das escolas com o controle rígido a:
 limites de velocidade;
 sinalização adequada;
 demais necessidades a serem detectadas e definidas 
em prévia consulta à comunidade.
• propor parceria com as diretorias das escolas, as 
Associações de Pais e Mestres e com a comunidade escolar, 
promover ações que colaborem com a prevenção à violência e 
criminalidade locais.
• representar junto aos órgãos competentes no âmbito de 
sua jurisdição e aplicar sanções aos infratores por desobediência 
aos ditames legais ora impostos.
• promover convênios e parcerias com entidades e 
empresas estabelecidas no local, visando à consecução dos 
objetivos ora mencionados.

Francisco Barreto de Monte Neto – 2º Secretário
 -Para que seja oficiado o COMUTRAN, no sentido de estudar a  
possibilidade de alteração quanto à permissão de estacionamento 
da Rua Sargento Rodoviário Ronaldo Morgato, no Parque São 
Jorge, que atualmente é livre para os dois sentidos, para apenas 
um lado. 
-Para que seja oficiado o Prefeito Municipal ,para através da 
Secretaria competente, informar quais os critérios utilizados 
para ampliação do perímetro de Zona Azul, bem como quais os 
benefícios para o município, do ponto de vista técnico, financeiro, 
comercial ou social.
-Para que seja oficiada a empresa CPFL, para que seja 
providenciada a iluminação da Rua José do Patrocínio, próximo 
ao nº 108, no Bairro Vila Jardim, uma vez que os postes já se 
encontram instalados. 
-Para que seja oficiado, para através da Secretaria competente, 
informar qual a situação em que se encontra o recolhimento do 
ISSQN da empresa Rápido Luxo Campinas.
-Para que seja oficiada a Sra. HELENIL SOARES CASTILHO, 
com votos de parabenizações,  pela conquista da  medalha de 
ouro , nos Jogos Regionais do Idoso (JORI)/2013, em Cerquilho, 
SP.

Antonio leite de Oliveira
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal para que através 
da secretaria competente nos informe em caráter de urgência 
a possibilidade de instalar redutor de velocidade e providenciar 
uma melhor sinalização na Rua Maria da Glória Novaes Ramires 
Ferreira, confluência a Rua Dorival Luiz Guerra. 
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal reiterando os termos 
do requerimento nº 504/2013 do dia 15/04/2013, peço que nos 
informe se a Sra. Elizabeth Cavini, proprietária da Fazenda Bela 
Vista, já foi notificada, e quais atitudes serão tomadas referentes 
à retirada dos pinheirais. 
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que através da 
secretaria competente nos informe da possibilidade de construir 
um espaço para atividades esportivas na Rua Francisco Correia 
Campos entre os nºs 107 e 119 no bairro Vila Esperança, ou 
estude a possibilidade de estar doando a área citada acima, para a 
Academia Straik Tay que tem como proprietário o Senhor Mirrado. 
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que através da 
secretaria competente nos informe se está prevista a construção 
de um trevo de acesso ao bairro Jardim Paineiras. Caso não esteja, 
peço que envide esforços junto ao Governador do Estado o Sr. 
Geraldo Alckmim para que através das secretarias competentes 
proceda a construção do mesmo. 

Benedito Braz Ferreira
-Para que através do setor competente informe a esta Casa de 
Leis, a quantidade de crianças sem vaga nas creches de Avaré.

carlos Alberto estati
-Para que seja oficiado Prefeito Municipal, para que por meio da 
Secretaria Municipal de Saúde  informe a esta Casa de Leis se 
existe implantado em nosso município “Programa de Combate ao 
Fumo.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal para que por meio 
da Secretaria Municipal de Saúde, informe a esta Casa de Leis 
quantos pacientes serão atendidos com o fornecimento das “tiras 
para medir glicemia”.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que por meio 
de Secretaria Municipal Competente,  informe a esta Casa de Leis 
os reais motivos que justifiquem o completo abandono no que se 
refere à iluminação pública (falta de manutenção), no Bairro Costa 
Azul e Loteamento dos Cambarás.
-Para que seja  oficiado ao  Gerente  Divisional da  Sabesp, 
Eng. Jefferson Arenhart, para que por meio de departamento 

competente, mande fiscalizar as obras de instalação de canos que 
estão sendo realizadas por empresa terceirizada nos bairros São 
Luiz e do Braz.
-Para que por meio de Secretaria Municipal Competente,  informe 
a esta Casa de Leis se existe possibilidade de estar contatando 
a CODASP, no sentido de se conseguir o cascalhamento através 
do Programa Melhor Caminho do Bairro Camargo na Ponte Alta  
já que o mesmo encontra-se em completo estado de abandono.
-Para que seja  oficiado ao  Comandante da Base Operacional 
de Polícia Ambiental de Avaré, para que informe a esta Casa de 
Leis se existem procedimentos de parte dessa Base Operacional 
de Polícia,  no tocante à fiscalização de corte ilegal de árvores no 
Bairro Costa Azul.

Denilson Rocha Ziroldo
 -Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal e ao Secretário de 
Saúde, para que nos informe:
1)Qual o motivo pelo qual o ônibus que foi adquirido pela Secretaria 
da Saúde não está em uso já que foi licitado em julho e adquirido 
em agosto?
2)Qual o valor que ainda continua sendo pago para a empresa 
fazer o transporte que este ônibus deveria fazer?
3)Qual o valor da prestação do ônibus adquirido?
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, por meio do setor 
competente, para que nos informe se existe a possibilidade 
de tornar a rua Sérgio Bernardino mão única, ou mesmo a 
possibilidade de colocar placas de “Proibido Estacionar” em  um 
dos lados da rua.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, por meio do setor 
competente, para que nos informe, de acordo com a resposta 
do requerimento n°1007/2013, solicitando informações sobre a 
falta de médicos plantonistas no SAMU.  Fui informado que no 
atual plano de trabalho está definido que o Município de Avaré 
se responsabiliza pelos sete profissionais médicos da Central de 
Regulação. Requeiro que nos informe:
1)Quais são os médicos?
2)Quais os dias que eles trabalham?
3)Quantos dias ficam descobertos para atendimento à população?
-Para que sejam oficiadas as Empresas Funerárias do Município, 
para que informem o número de óbitos ocorridos no Pronto 
Socorro Municipal no período de 2009 a 2013, conforme ofício 
n° 822/2013. 
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, por meio do setor 
competente, para que nos informe o número de atendimentos do 
Pronto Socorro Municipal nos anos de 2009 a 2013.
-Para que seja oficiado a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores 
da Estância Turística de Avaré, para que estude a possibilidade 
de antecipar a devolução do saldo remanescente do duodécimo 
ao Poder Executivo, de forma que possa ser investido na área 
da saúde municipal, notadamente na compra de ambulâncias e 
equipamentos médicos, através de abertura de crédito suplementar 
com anulação parcial de saldo orçamentário e financeiro do Poder 
Legislativo.
-Para que seja oficiado ao DNPM (Departamento Nacional de 
Produção Mineral), para que agilize a licença que autoriza a 
extração do cascalho para uso das estradas rurais do município.

edson Flávio Theodoro da Silva
-Reiterando os requerimentos de n°1479/2013 e 1723/2013 
destinado à diretoria da concessionária, que envie um 
representante para a reunião da Frente Parlamentar a  realizar-se 
no próximo dia 1° de Novembro de 2013 as 19:30hs nesta Casa 
de Leis para tratar com mais clareza sobre os problemas que hoje 
atingem a  rodovia que corta nossa cidade, a SP-255.

Júlio César Theodoro
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, e o setor competente, 
para que envie a esta Casa De Leis, a relação completa, com 
nome do proprietário e endereço, dos imóveis que estão com seu 
passeio público em situação que não atende a legislação federal 
n.º 10.098, de 19 de dezembro de 2000, lei da acessibilidade. 
Encaminhar Cópias de TODAS as notificações enviadas a esses 
proprietários, para que efetuem a devida correção do passeio 
público. Informar quantas notificações foram encaminhadas 
no ano de 2013, qual a irregularidade constatada e quais os 
proprietários que já a regularizaram. Informe ainda quantas multas 
foram emitidas em razão da não correção de seu passeio público, 
informando o nome do proprietário do imóvel e o seu endereço.
-Para que seja oficiado a CATI, em nome do Sr.  Eliseu, que venha 
explanar na tribuna, sobre a importância da Agricultura Familiar e 
os programas de apoio. REQUEIRO mais que, seja deliberado em 
Plenário seja cientificado no seguinte endereço: Rua Maranhão, 
Nº 716 - Centro - Avaré - SP – Telefone 14 – 3733-1977. 
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal e o setor competente, 
para que estude a implantação do “Uso Consciente” da orla da 
represa em relação aos quadriciclos e veículos automotores, 
estipulando normas e regras de segurança.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, e o setor competente, 
para que estude a implantação do Programa Lixo Zero, que visa 
a educação ambiental, através da tolerância zero ao descarte de 
resíduos sólidos em lugares não autorizados.

Marcelo Mariano de Almeida
-Para que informe a esta Casa de Leis, qual o número real de 
Funcionários da Prefeitura com Deficiência e qual é a COTA de 
VAGAS, destinada aos mesmos.
-Para que solicite junto ao T.R.E, a implantação de urnas 
eletrônicas para deficientes visuais, para as próximas eleições, 
dotadas de sistema de som com fones de ouvido, já existentes em 
alguns Municípios. 

Roberto Araújo
-Para que seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de 
profundo pesar pelo falecimento de
 GERALDA MACHADO DA SILVA
ORLANDO GONÇALVES
DIEGO MELCHIOR SILVA
KAZUKO HIRATA
ADÃO PEREIRA DE SOUSA
-Para que seja consignado em Ata de nossos trabalhos, “VOTOS 
DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” a todos os Professores 
de todas as escolas e faculdades de Avaré pela passagem do Dia 
do Professor. “O Dia do Professor no Brasil” é comemorado no dia 
15 de outubro, tendo sua origem através de um decreto imperial, 
baixado nesta mesma data em 1.827 por D. Pedro I, que criou o 
Ensino Elementar no Brasil.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
-Para que seja oficiado ao Sr. VILEMONDES DE ANDRADE FILHO, 
com votos de aplausos, parabenização e agradecimento pelo 
trabalho desenvolvido por sua empresa “Expor Manequins”, não 
só pelo trabalho desenvolvido e reconhecido internacionalmente 
como uma das maiores fabricantes de bonecos de fibra de vidro 
da América Latina, assim como pelo considerável número de 
empregos que gera em nosso município e, igualmente, como 
difundidor do nome de nossa cidade para todos os consumidores 
de seus produtos. 
-Para que esclareça quando terão início as obras de recapeamento 
asfástico na Avenida Misael E. Leal e Major Rangel, considerando-
se que percebemos serviço de remoção e recolocação de lajotas 
entre as Ruas Minas Gerais e Bahia.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal para que esclareça 
sobre a viabilidade de criação de vaga em ponto de taxi 
exclusivamente para veículo adaptado para cadeirantes.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que seja 
novamente concedido aos funcionários públicos do município o 
benefício que era previsto no art. 160 e seus parágrafos da Lei 
315/95, que foi revogado pela Lei 125/97, que concedia auxílio 
funeral  à família de funcionários públicos.
-Para que sejam consignados em ata de nossos trabalhos VOTOS 
DE APLAUSOS E AGRADECIMENTO, ao Deputado Estadual 
Sr. Fernando Capez, em razão da propositura de emenda 
que favoreceu nossa cidade, no importe de R$ 150.000,00, da 
Secretaria de Planejamento e Infraestrutura, que muito beneficiará 
nossa comunidade.
-Para que seja oficiado à Assessoria de Imprensa de Avaré, 
para que dê ampla divulgação junto à imprensa, bem como à 
Sociedade Organizadora, Câmaras Municipais e Prefeituras que 
fazem parte da nossa microrregião, convidando para Reunião da 
Frente Parlamentar para a Duplicação da Rodovia SP 255, que 
será realizada nesta Casa de Leis no dia 01/11/2013 às 19h30. 

INDIcAÇÕeS

Bruna Maria costa Silvestre - Presidente
-Para que por meio do setor competente, providencie a 
recuperação do leito carroçável ”operação tapa buracos” na rua 
Heitor de Barros, entre as Avenidas Gilberto Picheirão e Rua 
Henrique Pegoli Filho,bairro Brabância II. 
-Para que por meio do setor competente, providencie a 
recuperação do leito carroçável ”operação tapa buracos” na 
rua Pedro Machado Nogueira, bairro Brabância II, em toda sua 
extensão.
-Para que por meio do setor competente, notifique o DER de 
Avaré, para que os responsáveis procedam com a manutenção 
da calçada (passeio público) localizada na Rua Danton Jobim que 
encontra-se danificada, impossibilitando o tráfego de pedestres no 
local. 
-Para que por meio do setor competente, providencie a 
recuperação do leito carroçável “operação tapa buracos” na rua 
Cesário Felice, Bairro Brasil Novo. 
-Para que por meio do setor competente, providencie a retirada de 
entulhos, lixos e similares de uma  área verde localizada na Rua 
Danton Jobim, Bairro Brabância I, e que seja instalada uma placa 
de “PROIBIDO JOGAR LIXO E SIMILARES” no local. 
-Para que por meio do setor competente, providencie a 
recuperação do leito carroçável ”operação tapa buracos” na Praça 
Virginia Ferezin de Agostini, Bairro Brasil Novo. 
-Para que por meio do setor competente, notifique a SABESP, para 
que a mesma realize a manutenção da tubulação de esgoto que 
causou um buraco no  leito carroçável da Rua Piauí confluência 
com a Rua Odilon de Paula Assis. 
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-Para que por meio do setor competente, instale placa informativa 
de “LOMBADA” na Avenida João Victor de Maria defronte ao 
numeral 327, Bairro Vila Martins II, REITERANDO a Indicação nº 
368/2013 de 06/05/2013. 
-Para que por meio do setor competente, providencie a 
recuperação do leito carroçável ”operação tapa buracos” na rua 
Genaro Maria Dias, Bairro Brabância I.
-Para que por meio do setor competente, instale uma LOMBADA 
ELETRÔNICA na  Avenida Prefeito Paulo Araújo Novaes,  defronte 
ao numeral 21, Centro. Do mais deliberado, seja cientificado o Sr. 
Marco Antônio Pinto Ramalho, proprietário do estabelecimento 
comercial Maré Shopping Rural, na Avenida Prefeito Paulo Araújo 
Novaes nº 21 Centro.

Marcelo José Ortega – vice-Presidente
-Para que, através do setor competente, providencie a passagem 
através de um portão entre a EMEB Carlos Papa e a CEI Dona 
Ana Soares de Oliveira, visando a segurança dos alunos.
-Para que, através do setor competente, providencie reparos 
estruturais na escola EMEB “Professor Carlos Papa”,  após visita 
in loco deste vereador à referida unidade escolar.

ernesto Ferreira de Albuquerque – 1º Secretário
-Para que oficie ao Prefeito Municipal, por meio do setor 
competente, para que providencie a revitalização da Praça Duílio 
Contrucci Gambini que compõe os bairros Avaré I e II, realizando 
reparos na passarela, bancos e iluminação.
-Para que oficie ao Prefeito Municipal, por meio do setor 
competente, para que realize “Operação Tapa Buracos” na Avenida 
Emílio Figueiredo e rotatória do Jardim Tropical. Cientificar o 
morador, da referida avenida, Norberto Berna na residência nº381.
-Para que oficie ao Prefeito Municipal, por meio dos setores 
competentes, verifique a possibilidade de atendimento das 
reivindicações elencadas em cartas destinadas a este Vereador 
pelos alunos da 6ª série do COC Curumbim que fizeram visita 
a esta Casa de Leis recentemente: Hannelora Jábali Agustini – 
Brígida Carelli Silveira e Silva – Vicenzo Jábali – Maria Thereza 
Capecci.

Francisco Barreto de Monte Neto – 2º Secretário
-Para que oficie ao Prefeito Municipal, para que através da 
secretaria competente verificar a possibilidade de proceder a 
fiscalização quanto ao cumprimento contratual da Prestação de 
Serviços, junto à concessionária do Terminal  Rodoviário.  

Antonio leite de Oliveira
-Para que através do setor competente, estude a possibilidade 
de instalar placas solicitando o pedindo de silêncio em frente ao 
Albergue Municipal. Trata-se de um pedido dos funcionários.
-Para que através do setor competente, estude a possibilidade 
de construir um redutor de velocidade na Rua Arminda Giraldi 
Bertolaccine altura do nº 346 no Bairro Chácara Varginha. 
-Para que através do setor competente, providencie em caráter 
de urgência operação tapa buraco na Rua Luiz Zanella no Bairro 
Santa Elizabeth. 
-Para que através do setor competente, estude a possibilidade de 
construir um redutor de velocidade na Rua Tonico Boava altura do 
nº 1449 Bairro Santa Elizabeth. 
-Para que através do setor competente, providencie sinalização 
de PARE na rua Anhanguera confluência com a rua Tonico Boava. 

Benedito Braz Ferreira
-Para que, através do setor competente, verifique a possibilidade 
de realizar operação tapa-buracos e manutenção na Rua Manoel 
dos Santos Callado, no Bairro Vera Cruz.
-Para que, através do setor competente, verifique a possibilidade 
de realizar estudos visando a possibilidade de implementação de 
semáforo de pedestre na faixa de pedestres da Rua Lineu Prestes 
altura  do nº. 1055, próximo ao pontilhão da Brabância.
-Para que, através do setor competente, verifique a possibilidade 
de realizar operação de manutenção  junto à rua Coronel João 
Cruz, no seu trecho rural, também conhecida como Estrada dos 
Ferreiras.

carlos Alberto estati
-Para que por meio de Secretaria Municipal Competente,  proceda  
a  restauração do muro do Terminal de Passageiros “Manoel 
Rodrigues” que faz divisa com o Lar São Nicolau. 

Denilson Rocha Ziroldo
-Para que oficie ao Prefeito Municipal, para que através do setor 
competente, estude a possibilidade de implantar lombadas ou 
redutores de velocidade na rua Coronel João Cruz próximo ao n° 
1.983,  bem como placas de “ Pare” na rua Isabel L. Cruz.
-Para que oficie ao Prefeito Municipal, para que através do setor 
competente, estude a possibilidade de recuperar o leito carroçável 
da rua Dr. Osvaldo Brito Benedetti  próximo ao lago Berta Banwart.
-Para que oficie Prefeito Municipal, para que através do setor 
competente, estude a possibilidade de remover o lixo e entulho 
localizado na av. Antônio Silvio Cunha Bueno em frente ao n°101.

-Para que oficie ao Prefeito Municipal, para que através do setor 
competente, conforme resposta ao requerimento n°1423/2013,  
para que providencie a iluminação da última quadra da Avenida 
Getúlio Vargas até a Vila esperança, pois existem os postes e não 
há iluminação  neste trecho.
-Para que oficie ao Prefeito Municipal, para que através do setor 
competente, estude a possibilidade de recuperar o leito carroçável 
da rua Domingos Calamita, localizada no bairro Porto Seguro. 

edson Flávio Theodoro da Silva
-Por meio do setor competente providencie com urgência a capina 
de ambos os lados na calçada da Rua Juscelino Kubitschek, 
próximo a confluência da Rua Abilio José Curto localizada no 
Jardim Brasil.
-Por meio do setor competente providencie com urgência a capina 
na calçada da Rua Fernando de Noronha próxima a confluência 
com a Rua Camilo Souza Leme localizada no Bairro Jardim Brasil. 
-Por meio do setor competente providencie com urgência os 
reparos necessários na pista de rolamento e no canteiro central 
da Rua João Roberto Keller confluência com a Avenida Emilio 
Figueiredo, localizada no Bairro Paraiso.

Júlio césar Theodoro
-Para que o setor competente estude a possibilidade de instalar 
redutor de velocidade (lombada), na Rua Cerqueira Cesar, 
aproximadamente ao número 460.
-Para que sensibilize com o Manifesto da Pequena Cidadã de 
Bem Camile Rodrigues Mariano de onze anos de idade, e que 
solicita algumas mudanças e melhorias para nosso Município.E 
ainda depois que deliberado em plenário seja cientificado à 
estudante Camile Rodrigues mariano, na escola COC Curumbim, 
e ainda mais, que parabenizo a iniciativa da instituição de ensino 
pela motivação política estudantil.
-Para que estude dotação orçamentária para a realização de uma 
palestra de prevenção sobre drogas “O CONGRESSO CONTRA 
O CRACK”, que trata da Frente Parlamentar Mista do Congresso 
Nacional, e que está marcado juntamente com o Conselho 
Municipal de Políticas Sobre Drogas do nosso município, para o 
dia 29 de novembro as 19h00.

Marcelo Mariano de Almeida
-Para que através da secretaria de Obras seja realizada, 
construção de calçadas em frente ao terreno de propriedade 
da Prefeitura, localizado na Rua Distrito Federal  em frente ao 
N.1559, no Centro de Avaré. 
-Para que determine ao setor competente a colocação de 
Defensas Metálicas (guard-rail) visando minimizar os riscos de 
acidentes na Av. João Victor de Maria a partir da esquina com a 
Rua Felipe Santos na Vila Martins.
-Para que através do setor competente realize a limpeza do 
bueiro localizado na Rua Bahia em frente ao número 1.896, que 
se encontra entupido.
-Para que através do setor competente estude a possibilidade de 
implantar um Redutor de Velocidade (LOMBADA) na Rua Jacy 
Coutinho em frente ao número 270, no Jardim Paineiras.

Roberto Araújo
-Para que através do setor competente procure atender as 
reivindicações formuladas pela aluna GABRIELLE CARMARGO 
SOUZA, estudante da Escola COC Curumbim, a qual entregou 
suas propostas de melhorias para a nossa cidade, através de 
carta, quando da visita da referida unidade escolar a esta Casa 
de Leis.
-Para que através do setor competente, procure atender as 
reivindicações formuladas pelo aluno VINÍCIUS AUGUSTO DOS 
SANTOS COLDIBELI, estudante da Escola COC Curumbim, o 
qual entregou suas propostas de melhorias para a nossa cidade, 
conforme carta/documento quando da visita da referida unidade 
escolar a esta Casa de Leis.
-Para que através do setor competente procure atender as 
reivindicações formuladas pela aluna JULIA KAROLINE POLO, 
estudante da Escola COC Curumbim, a qual entregou suas 
propostas de melhorias para a nossa cidade, conforme carta/
documento, quando da visita da referida unidade escolar a esta 
Casa de Leis.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
-Para que através da Secretaria competente, estude a 
possibilidade de substituição dos semáforos existentes em nossa 
cidade para outros do tipo digital, com lâmpadas de led, bem como 
sejam acoplados com sinalizadores sonoros em travessias de 
maior movimentação de pessoas, em toda a cidade.
-Para que através da Secretaria competente, realize estudos 
visando divulgar para a Comunidade Escolar todos os dados e 
índices educacionais obtidos pelas escolas da rede pública de 
ensino.
-Para que através da Secretaria competente, providencie a 
colocação de aparelhos de ginástica na orla do Balneário Costa 
Azul e também no Camping Municipal.
-Para que através do setor competente, divulge a orientação 
de como navegar no Portal de Transparência da Prefeitura de 

forma mais abrangente. Sugerimos que seja mais amplamente 
divulgada, inclusive com a notícia na página principal do site.
-Para que através da Secretaria competente, para que viabilize a 
instalação de um braço de luz no poste de energia já existente na 
Rua Fênix em frente ao número 17, localizada no Balneário Costa 
Azul III, visto que a referida via está sem iluminação adequada.

ATO DecISÓRIO cMPc N.º 06/2013
Dispõe sobre a aprovação do Projeto Pintura Passo a  Passo

O Conselho Municipal de Política Cultural, usando as 
atribuições que lhe confere o artigo 2°, inciso X e XI, da Lei 
1.602/2012, no que se refere o Processo CMPC n° 43/2013,
Considerando a Lei n. 1.602 de 07 de agosto de 2012 , art. 1°;
Considerando o Art. 2°, incisos X e XI. 
Considerando o Art. 66 do Regimento Interno do CMPC,
DECIDE:
Aprovar o Projeto de ensino artístico “Pintura Passo a Passo” da 
Artista Plástica Mara Lúcia Gonçalves Cruz, a ser realizado no 
Centro Cultural Djanira da Motta e Silva. 

Avaré,  14 de Outubro de 2013.
Gumercindo castelucci Filho

Presidente

cOMUNIcADO AOS TAXISTAS
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE LEI E 

REGULAMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE TÁXI NO MUNICÍPIO 
DE AVARÉ

O Sindicato dos Taxistas, Caminhoneiros e Transportadores 
Autônomos de Bauru e Região informa que será realizada uma 
reunião de caráter deliberativo com a categoria de taxistas para 
discussão e votação da nova legislação acerca da prestação de 
serviços de táxi no município de Avaré.

A proposta a ser apresentada tem o objetivo de atualização da 
Legislação atual que, apesar de ter pouco menos de 10 (dez) 
anos, encontra-se defasada. Neste período muito aconteceu, 
incluindo a recente Lei Federal que regulamentou e reconheceu 
definitivamente o serviço, entre outros benefícios, que somente 
os municípios poderão e precisam regulamentar.

Acrescentamos ainda que a reunião que será realizada tem o 
objetivo de aprovar a proposta elaborada pela categoria, sendo 
este o primeiro passo e que ainda será analisada pelo Poder 
Público Municipal de Avaré e colocada para a análise e discussão 
em Audiência Pública e Câmara Municipal para a sua finalização.  

Todo este trabalho está sendo em conjunto e apoiado pela 
Prefeitura Municipal de Avaré, através da  Secretaria de 
Planejamento e Transportes e de sua coordenação.

Convidamos a todos os taxistas para a reunião e que venham 
dispostos a debater e em consenso e maioria, aprovar proposta 
que contemple as necessidades da categoria.

A Reunião Deliberativa será realizada no dia 23 de outubro, às 
19:00 horas, no Cine CAC localizado na Rua Rio de Janeiro nº 
1.763, Centro.

Mais informações poderão ser obtidas no Sindicato da Categoria 
pelo telefone  (14) 3224-3760
falar com VITOR MOREIRA TALLÃO - Presidente
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editAiS de COnvOCAçãOvigilância sanitária
cOMUNIcADOS DA vIGIlÂNcIA SANITÁRIA

 MUNIcIPAl De AvARÉ

01. cOMUNIcADO - lAvRATURA De AUTO De IMPOSIÇÃO 
De PeNAlIDADe ADveRTêNcIA 
AIP ADVERTÊNCIA Nº 3061 série B de 08/10/2013, protocolo/
processo nº 2266/13  
Interessado: P. Paulino Teruel - ME
CNPJ: 10.929.253/0001-06
Endereço-  Rua Domiciano Santana nº 788
Motivo: Descumprir atos emanados das autoridades sanitárias 
visando a aplicação da legislação pertinente à promoção, 
prevenção e proteção a saúde, conforme orientações deixadas 
em 01.07.2013, 01.08.2013 e 28.08.2013; ou seja, não manter 
organizado e atualizados com fácil acesso, documentos 
necessários à fiscalização, avaliação e controle social 
(prontuários).

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

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

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

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

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

30 agente de pesquisa (temporário) F/M 
05 garçom F/M
02 pizzaiolo F/M
01 esfiheiro F/M
01 churrasqueiro F/M
01 balconista de restaurante F/M
04 auxiliar de cozinha F/M
01 cozinheiro F
01 alinhador de madeira M
01 auxiliar de marceneiro M
02 marceneiro M
01 instalador de carpetes de madeira M
02 ajudante de fundição M
01 ajudante de serraria M
01 limpador de piscina M
01 auxiliar de manutenção predial M
05 pedreiro M
20 trabalhador rural M
04 tratorista M
06 caseiro /M
01 jardineiro M
02 trabalhador no cultivo de mudas F/M
01 monitor de recreação F/M
01 camareiro F/M
01 motorista caminhão munk M
05 motorista carreteiro M
01 motoboy M
01 mecânico de caminhão M
04 vendedor interno F/M
04 vendedor externo M
01 assistente administrativo F
01 técnico em segurança do trabalho M
01 supervisor de vendas comercial F/M
02 auxiliar de escritório F
01 analista financeiro F/M
03 recepcionista de hotel F/M
01 programador de sistemas F/M
05 operador de telemarketing  F/M
01 farmacêutico hospitalar F/M
06 auxiliar de enfermagem F/M
04 empregado domestico faxineiro ou diarista 
F
08 auxiliar de lavanderia F/M
01 auxiliar de limpeza F/M
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eDITAl De cONvOcAÇÃO Nº 212/2013

      O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato 
representado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da 
Portaria nº 6397/2013 de 02/01/2013, atendendo solicitação 
da Secretaria Municipal da Saúde e desistência do 13º e 
não comparecimento do 14ºclassificados, convocados pelo 
edital nº 201/2013, convoca os classificados no concurso 
Público nº 001/2009, homologado pelo Decreto nº 2.223 de 
15/10/09, publicado em 24/10/09, prorrogado pelo Decreto 
nº 2.934 de 19/10/2011, publicado em 22/10/2011, para o 
exercício de emprego Público junto aos PSFs, na função 
de FARMAcêUTIcO – PSF , conforme classificação abaixo 
descrita; a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de 
Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio 
Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga.

class. Nome
15º ANGELA COTORELLI
16º ANDRE AUGUSTO PAGLIARI ZANARDO

             
Estância Turística de Avaré, aos 17 dias do mês de Outubro de 2013.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO cARGO/FUNÇÃO – cONFORMe l.c. 097/2009
DeNOMINAÇÃO FARMAcêUTIcO- PSF

ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da L.C. Nº 097/2009

REQUISITO Nível Superior com Graduação em Farmácia e registro no CRF

CARGA HORÁRIA 40 (quarenta) horas semanais

eDITAl De cONvOcAÇÃO Nº 213/2013

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 38º classificado convocado através do 
edital de convocação nº 203/2013, convoca os classificados 
no concurso Público nº 001/2009, homologado pelo Decreto 
nº 2.223 de 15/10/09, publicado em 24/10/09, prorrogado pelo 
Decreto nº 2.934 de 19/10/2011, publicado em 22/10/2011, para 
o exercício de emprego Público junto aos PSFs, na função de 
eNFeRMeIRO – PSF, conforme classificação abaixo descrita; a 
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da 
data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos 
Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do 
Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga.

class. Nome
39º DANIELE TAVARES DOS REIS

Estância Turística de Avaré, aos 17 dias do mês de Outubro de 2013.
DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN

Secretária Municipal da Administração
ATRIBUIÇÃO DO cARGO/FUNÇÃO – cONFORMe l.c. 097/2009

DeNOMINAÇÃO eNFeRMeIRO- PSF
ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da L.C. Nº 097/2009
REQUISITO Nível Superior com Graduação em Enfermagem e registro no 

COREN
CARGA HORÁRIA 40 (quarenta) horas semanais
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ASSOcIAÇÃO De PAIS e AMIGOS 
DOS eXcePcIONAIS De AvARÉ        
APAe-AvARÉ
criada em 12-04-1969 – Reg. Pessoa Jurídica sob n. 122
Util. Públ. Mun. lei 675/70 – est. Dec. 7.021/75 – Federal n. 
89986/84
cNPJ-44.586.386/0001-30
Av. Donguinha Mercadante, N º 3511 – Tel. (14) 3732-0913
apaeavare@yahoo.com.br
Escola de Educação Especial da APAE de Avaré

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
eDITAl De cONvOcAÇÃO De ASSeMBleIA GeRAl ORDI-
NÁRIA  PARA eleIÇÃO DA DIReTORIA eXecUTIvA, cON-
SelHO De ADMINISTRAÇÃO e cONSelHO FIScAl da 
AUTOGeSTÃO e DA AUTODeFeNSORIA, do cONSelHO 
cONSUlTIvO e da PROcURADORIA GeRAl DA APAe De 
AvARÉ

 A Apae de Avaré, com sede nesta cidade de Avaré-SP, na 
Av.Donguinha Mercadante, nº.3511, Bairro Jardim Paineiras, 
através de sua Diretoria Executiva, devidamente representada 
por seu Presidente Sr.WALDOMIRO DIAS DE CAMARGO JU-
NIOR, CONVOCA através do presente EDITAL, todos os as-
sociados especiais e contribuintes da Apae, para Assembléia 
Geral Ordinária, que será realizada na sede da Apae, às 19:30 
horas, do dia  25 de NOVEMBRO de 2013, com a seguinte or-
dem do dia:
1.Eleição da Diretoria Executiva, Conselho de 
Administração,Conselho Fiscal , Conselho Consultivo, Da Auto-
gestão e da Autodefensoria e da Procuradoria Jurídica da Apae 
de AVARÉ, em cumprimento ao disposto nos artigos: 25, inciso 
III, VI e 26; Seção VIII-da Autogestão e da Autodefensoria, Capí-
tulo IV-Da Procuradoria Jurídica,Art. 51 do novo Estatuto padrão 
da Apae de AVARÉ, para o triênio 2014,2015 e 2016.
2- A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer na Secre-
taria da Apae até 20 (vinte) dias antes da eleição, que se realiza-
rá dentre as chapas devidamente inscritas e homologadas pela 
comissão eleitoral. (art. 58, inciso I, do novo Estatuto padrão 
das Apaes.).
3- Somente poderão integrar as chapas os associados espe-
ciais que comprovem a matrícula e a frequência regular há pelo 
menos 1 (um) ano nos programas de atendimento da Apae, e 
os associados contribuintes, exigindo-se, destes, serem as-
sociados da Apae há, no mínimo, 1 (um) ano, estarem quites 
com suas obrigações sociais e financeiras, e terem, preferen-
cialmente, experiência diretiva no Movimento Apaeano. (art. 58, 
inciso II, do novo Estatuto padrão das Apaes).
4- É vedada a participação de funcionários da Apae na Diretoria 
Executiva, no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal, 
com vínculo empregatício direto ou indireto (art. 58, inciso VI, do 
novo Estatuto padrão das Apaes).
5- A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 
19:30horas, com a presença da maioria dos associados e, em 
segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois, 
não exigindo a lei quorum especial (art.24, §2º, do novo Estatuto 
padrão das Apaes).
                                             Avaré, 19 de Outubro, de 2013
Waldomiro Dias de Camargo Junior
 Presidente 
APAE-AVARÉ

Informações:
Biblioteca Pública Municipal

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

Fone: (14) 3733-6004

XADREZ PARA INICIANTES

A Biblioteca 
Municipal 

oferece 
Curso de 

Xadrez para 
iniciantes.

A idade mínima 
é de 8 anos.

As vagas são 
limitadas.
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Nos dias 24 e 25 de outubro, das 8h às 18h, Avaré 
sediará o primeiro Seminário Regional de Gestão da 
Educação, uma iniciativa com coordenação técnica da 
Oficina Municipal, parceria do Consórcio Intermunicipal 
do Alto Vale do Paranapanema (Amvapa) e apoio da 
Fundação Itaú Social. 

O evento faz parte da estratégia do Programa Melho-
ria da Educação no Município, que desde abril deste ano 
está orientando 65 gestores públicos de 17 municípios 
que congregam o Amvapa a desenvolverem seus Planos 
Municipais de Educação (PMEs). 

O seminário foi criado com o objetivo de trazer 
para um debate mais amplo os desafios enfrentados 
cotidianamente pelos gestores, buscando dar subsídios 
para a elaboração dos PMEs, além de contribuir para a 
construção de políticas públicas e melhoria dos pro-
cessos de gestão da área, impactando na educação das 
crianças e jovens e fortalecendo a cooperação regional 
pelo consórcio.

Em audiência pública realizada na Câmara Mu-
nicipal, na última-quarta-feira, 16/10, técnicos da 
tesouraria da Prefeitura e secretários da administração 
atual apresentaram o orçamento para o ano de 2014.  
De acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA), que 
estima a receita e fixa a despesa do município em 
2014 será de R$ 288 milhões. O montante, que ainda 
podem sofrer alterações, inclui a arrecadação da 
Prefeitura Municipal,  da Frea (Fundação Regional e 
Educacional de Avaré) e do Instituto Avareprev. 

Com a participação de membros do poder 
executivo, a audiência teve também a apresentação 
do Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO), instrumentos que irão nortear a 
administração dos recursos públicos nós próximos 
quatro anos. Os valores exibidos foram distribuídos 
em ações e projetos em cada área administrativa do 
governo atual.  

Na última quarta-feira, 16/10, os plantões do Pronto 
Socorro (PS) passaram a ser geridos pela empresa Gru-
po de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública 
(Gamp). De acordo com os termos legais firmados 
junto à Prefeitura de Avaré, o atendimento à população 
deverá ter plantões 24 horas por dia, divididos em dois 
períodos. 

O corpo clínico está composto por oito médicos, 
sendo cinco durante o dia (três clínicos e dois pediatras) 
e três no período da noite (dois clínicos e um pediatra). 

educação

saúde

fazenda

Avaré recebe Seminário sobre educação
Evento reunirá técnicos das secretarias de 19 municípios

Plantões do Pronto Socorro  
 passam a ser geridos por nova empresa

Contrato teve início na quarta-feira, 16/10, e vale até 14 de janeiro de 2014

O número de médicos foi estabelecido com base no 
fluxo de pacientes registrado nos últimos 120 dias. 

A Gamp deverá manter visível a escala do plantão 
médico no mural do Pronto Socorro com data e o 
nome do plantonista.  A nova gestora deverá seguir 
as condições do contrato nº 409/2013, que prevê o 
repasse mensal de R$ 342.265,00. Vencedor do pro-
cesso licitatório nº 368/2013, o grupo será respon-
sável pela unidade de saúde até 14 janeiro de 2014 
– com possibilidade de prorrogação de até 60 dias. 

Orçamento de 
2014 é debatido 

na Câmara 
Municipal

Audiência pública foi aberta à 
participação popular



AVARÉ, 19 de outubRo de 2013 semAnáRio oficiAl dA estÂnciA tuRÍsticA de AVARÉ - n° 638 20

turismo

famPoP

Os competidores e visitantes do evento Potro do 
Futuro, organizado pela ABQM (Associação Brasileira 
Quarto de Milha) na última semana, puderam conferir 
a qualidade e variedade do artesanato avareense. A 
Secretaria Municipal de Turismo abriu espaço em seu 
estande para promover os produtos típicos da cidade.  
Participaram da iniciativa os artesãos da Associart e 
pequenos fabricantes de alimentos artesanais, como 
mel, compotas, doces, molhos de pimenta, bolos e 
bolachinhas. Segundo o representante dos artesãos, 
a cada edição os produtos são mais procurados.  
De acordo com a secretaria de turismo, já está previsto 
um espaço para divulgação do artesanato da cidade e 
demais parceiros durante a Exposição Internacional do 
Agronegócio do Leite (Interlactea), que acontecerá entre 
os dias 11e 16 de novembro no Parque Fernando Cruz 
Pimentel (Emapa). 

Artesanato avareense 
é destaque em evento 

da ABQM

Artesãos e pequenos fabricantes 
de alimentos expuseram seus 
produtos em evento da ABQM

Definidos os shows e o patrono da 31ª Fampop
Festival acontecerá entre os dias 7 e 10 de novembro  

A diretoria da Fampop (Feira Avareense da Música 
Popular) apresentou em entrevista coletiva no último 
sábado, 12/10, a programação de sua 31ª edição. Neste 
ano, o patrono do festival será o compositor Marcos 
Valle, autor de “Samba de Verão”, entre outras célebres 
canções da MPB. Além de compor o corpo de jurados, 
Valle se apresentará no dia 10/11, domingo. 

No dia 7/11, quinta-feira, a cantora Paula Lima abre 
a programação de shows. O compositor mineiro Tavito 
toca no dia 8, sexta. E Luiza Possi subirá ao palco mon-
tado na Praça Romeu Bretas no sábado, dia 9 novembro. 

Música: Beira de cerca 
Compositores: Anderson Salgueiro 
Clodoaldo Salgueiro 
Intérpretes: Julio Matos e Adriano

Música: Conversa nunca tida 
Compositor: Caio Mendonça Amoedo 
Intérprete: Caio Mendonça Amoedo

Música: Janela 
Compositor: Caio Mendonça Amoedo 
Intérprete: Caio Mendonça Amoedo

Música: Marinha 
Compositor: José Antonio Puleio 
Intérprete: Gabriela Corrêa de Toledo

Música: Flor de madeira 
Compositor: Mariana Chiarella Ornellas Fragoso 
Intérprete: Mariana Chiarella e Caio Amoêdo

Música: Machu Pichu 
Compositor: Normando de Campos Amazonas Filho 
Intérprete: Banda Blimeristas

Música: Ah, como eu amo cantar 
Compositores: Ricardo Nass e Danilo Augusto Senegalia 
Intérprete: Maria Fernanda

Música: Toda poesia 
Compositores: Claudio Guerra e Eduardo Santhana  

Intérprete: Vanessa Reis

Música: Tributo a minha escola de samba 
Compositores: Célia Cristina Pereira e 

Benedito Luiz Pereira (em memória) 
Intérprete: Cris Tainá

Música: Por querer 
Compositores: Flávio Mantovani e Kléber Godoy 
Intérprete: Kléber Godoy

Música: Baunilha 
Compositores: Marcio Landi Cabral, Alex Rodrigo Bento e 
Rafael Javaro 
Intérprete: Banda Varal Royal

Música: Saudade errada 
Compositor: Wilson Barcellos 
Intérprete: Lilian Mazza

músicas classiFicadas - regional

Música: Receita de sucesso 
Compositor: Sidney Ferreira da Cruz 
Intérprete: Sidney Ferreira da Cruz 
Cidade: Itaí

Música: Narciso 
Compositor: Wander Beh 
Intérprete: Wander Beh 
Cidade: Barra Bonita 

classiFicadas na Vi Fampop regional 2013

Produzida pela Organização Social de Cultura Abaçai, 
a Fampop é realizada em parceria entre o governo do 
Estado de São Paulo, através da Secretaria da Cultura e 
a Prefeitura de Avaré. 

celso Viáfora encerra Fampopinha 
A fase regional da Fampop contou com a participação 

especial do músico Celso Viáfora, que encerrou o evento 
com show no dia 12 de outubro. Verônica Ferriani & Chico 
Saraiva e o talentoso avareense Wilson Teixeira também 
se apresentaram no auditório do Colégio Dimensão.  
Confira as músicas classificadas. 


