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FINANÇAS

Prefeitura renegocia dívida com AvaréPrev

Para que a população
de Avaré volte a receber
benefícios do governo fe-
deral, a Prefeitura está re-
negociando o pagamento
de sua dívida (deixada pe-
las duas gestões anteriores
e hoje estimada em R$ 20
milhões) para recuperar,

Onde está o azul?
Vernissage da artista plástica Maria Diva Tardivo

acontece na noite de sábado, 2 de fevereiro, às 20h,
no hall do Paço Municipal.

Expectativa é liberar CRP para
obter recursos federais

em 60 dias, o Certifica-
do de Regularidade Pre-
videnciária (CRP). Só
assim Avaré poderá ob-
ter verbas da União e
promover obras de com-
bate às enchentes, uma
das metas do governo
atual.  Página 15.

Prossegue a operação Tapa-Buraco
A Secretaria Municipal de Obras estendeu os serviços de recuperação de ruas e avenidas durante esta

semana para melhorar as condições de tráfego na malha viária urbana.

Termina
a Copa

Internacional
Jogos movimentaram

1.500 atletas nos
campos municipais.

Página 6.

OBRAS

ESPORTES

CULTURA
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SECRETARIAS MUNICIPAIS

Criado em 2008 com
suporte e incentivo da Se-
cretaria Municipal da Cul-
tura, o Centro Literário
Anita Ferreira De Maria
reúne poetas e contistas de
Avaré, os quais se encon-
tram no auditório das Ofi-
cinas Culturais (antigo
CAC), sempre na última
sexta-feira de cada mês,
para recitação de poemas
e troca de experiências.

Tendo a premiada Ani-
ta Ferreira De Maria
(1907-1990) como sua
patronesse, o grupo se dis-
põe a estudar a obra poé-
tica dessa grande intelec-
tual avareense e também
a conhecer outros escrito-
res, entre poetas e cronis-
tas da cidade.

“O objetivo do Centro
Literário é propiciar o in-
tercâmbio da produção
poética de nossos autores
através da publicação de
seus trabalhos”, diz nota
da Secretaria da Cultura,
ao acrescentar que nos úl-
timos 4 anos, mensalmen-
te, houve a publicação do
Suplemento Poético, edi-
ção cultural feita para pro-
pagar os poemas da nova
geração de autores avare-
enses.

Durante o período al-
guns membros e apoiado-
res do Centro Literário
lançaram obras do gêne-
ro, dentre os quais Maurí-
cio de Barros, Joaquim
Negrão, Antônio Marcos
de Campos e José Lean-
dro Franzolin.

Entre os anos de 2009
e 2012 a Secretaria da

CULTURA

Centro Literário quer
ampliar suas atividades

Órgão espera adesão de mais poetas e autores

Cultura, para incentivar os
autores, publicou quatro
volumes da Antologia Po-
ética, obras que reúnem
trabalhos selecionados de
poetas e cronistas locais.

PLANOS - Para 2013
a meta da pasta é motivar
que os próprios autores se
organizem e formem uma
diretoria para conduzir as
atividades do Centro Lite-
rário de maneira criativa e
participativa, tendo o apoio
de professores de Litera-
tura e de outros voluntári-
os que se entusiasmem

com essa causa.
Já a Secretaria da Cul-

tura pretende estimular a
adesão de mais pessoas que
apreciem escrever poemas
e que ainda não tiveram a
chance de divulgar suas
obras. Atualmente, partici-
pam com regularidade das
reuniões mensais no anti-
go CAC, cerca de 30 poe-
tas de todas as idades.

“Queremos que esse
número cresça. A propos-
ta do Centro Literário, afi-
nal, é despertar o surgi-
mento de mais autores e

dar a cada um a chance
de ver seus poemas, crô-
nicas ou contos veiculados
na mídia”, acrescenta a
nota da Cultura.

COMO PARTICI-
PAR – Para fazer parte do
Centro Literário Anita Fer-
reira De Maria é muito
simples. Basta a pessoa
interessada comparecer
aos encontros mensais do
grupo e entregar seus tra-
balhos. Mais informações
com Josana Carlos, na Bi-
blioteca Municipal ou pelo
telefone (14) 3733-6004.
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/13 – PROCESSO Nº. 034/13

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços médi-
cos para exames de diagnóstico.
Data de Encerramento: 18 de fevereiro de 2013  das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 18 de fevereiro de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax
(14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística de
Avaré, 30 de janeiro de 2013 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/13
PROCESSO Nº. 007/13

Objeto:  Contratação de empresa para realização de aulas práticas de
canto/coral e de teclado nas Oficinas Culturais “José Reis Filho” - CAC.
Data de Encerramento: 18 de fevereiro de 2013  das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 18 de fevereiro de 2013  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 30 de janeiro de 2013 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 001/13 – Processo nº. 001/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ALEX LOURENÇO LUCCHESI.
Objeto:  Locação de imóvel na Rua Pará nº 2.164,  para instalação da
Procuradoria Geral do Município.
Valor Mensal:  R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 09/01/2013.

Modalidade: Dispensa nº. 002/13 – Processo nº. 0021/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: JOSÉ MARCOLINO NETO.
Objeto:  Locação de imóvel na Rua Pará nº 1.790,  para instalação do
Cartório Eleitoral.
Valor Mensal:  R$ 1.267,67 (hum mil duzentos e sessent a e sete
reais e sessenta e sete centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 08/01/2013.

Modalidade: Dispensa nº. 006/13 – Processo nº. 010/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: MARIA  APARECIDA ALVES DE SOUZA LATICÍNIOS ME.
Objeto:  Aquisição de leite fluído pasteurizado tipo C para o Programa
Viva Leite.
Valor Mensal:  R$ 33.926,40 (trint a e três mil novecentos e vinte
e seis reais e quarenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 21/01/2013.

Modalidade: Dispensa nº. 009/13 – Processo nº. 013/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MÁRIO FONSECA.
Objeto:  Locação de imóvel na Rua São Paulo nº 710,  para instala-
ção do Ministério do Trabalho.
Valor Mensal:  R$ 950,00 (novecentos e cinquent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 1 1/01/2013.

CONVOCAÇÃO
Considerando que a empresa LIMASTRO COMERCIAL E CONSTRU-
TORA LTDA EPP, mudou de endereço, telefone, contato, e, não sen-
do possível a sua localização, a Prefeitura Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré, convoca o responsável para comparecer à Praça
Juca Novaes nº 1.169, Departamento de Licitações, para  assinatura
dos termos das Concorrências Públicas nº 021/10 e 023/10.

CREDENCIAMENTO
Fica credenciada a empresa M.A. FERREIRA LÚCIO CACHAÇARIA
ME, visando a instalação de barracas de alimentos e bebidas no Cam-
ping Municipal durante o período do Carnaval/2013, referente ao Cha-
mamento Público nº 001/13 – Processo nº 009/13.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 28 de janeiro de 2.013.

OUVIDORIA MUNICIPAL
Um canal de diálogo entre a Administração Municipal e o
munícipe. Uma porta aberta para a participação popular,
possibilitando o exercício da Cidadania e aprimoramento

da qualidade dos serviços prestados à população.
Tel. (14) 3711-2500

LEGISLATIVO

CO N V I T E
AUDIÊNCIA PÚBLICA da L.D.O/ L.O.A. 2013

Prefeitura da Estância Turística de Avaré e Câmara de Vereadores,
convidam os Senhores Vereadores, associações de bairros, repre-
sentantes de classes e munícipes em geral, para AUDIÊNCIA PÚBLI-
CA de RATIFICAÇÃO E APROVAÇÃO dos Projetos de Lei que esta-
belece as Diretrizes para o Orçamento de 2013 (LDO) e Lei Orçamen-
tária Anual de 2013 (LOA) a realizar-se no dia 05/02/2013 às 9h30min.,
no Plenário da Câmara de Vereadores de Avaré sito a Av. Misael
Euphrásio Leal nº 999, em cumprimento ao disposto na Lei Comple-
mentar nº 101/00(LRF).

ATO DA MESA Nº 028/2013
Dispõe sobre a nomeação do funcionário JOSÉ GUSTAVO GOMES
FIDÊNCIO para o cargo em “COMISSÃO” de Chefe da Divisão de
Contabilidade da Câmara de Vereadores da Estância Turística de

Avaré e dá outras providências.

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:-
Art. 1º  - Fica nomeado o Sr. JOSÉ GUSTAVO GOMES FIDÊNCIO,
brasileiro, solteiro, Contador, portador da cédula de identidade RG nº
27.595.103-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 250.894.768-70,
Registro no CRC nº 1SP247658/O-9, para ocupar o Cargo em “Co-
missão” de Chefe da Divisão de Cont abilidade da Câmara de Ve-
readores da Estância Turística de Avaré, criado pela Resolução nº
371/2013, cujos vencimentos serão o da referência 7 (sete) da Lei nº
876, de 03 de outubro de 2.006.
Art. 2 º - O referido funcionário deverá executar as funções inerentes
ao cargo, ou seja:  Executar a análise dos atos ou fatos administrati-
vos, realizando os lançamentos contábeis correspondentes; promo-
ver a conciliação de contas em geral; executar empenhos de despe-
sas, verificando a classificação e a existência de recursos nas dota-
ções orçamentárias; elaborar demonstrativos contábeis, orçamentá-
rios e financeiros; elaborar proposta orçamentária da Câmara para
encaminhamento ao Executivo; elaborar relatórios para fins de pres-
tação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado e demais
órgãos fiscalizadores; preparar relatório para a defesa da parte contábil
junto ao Tribunal de Contas do Estado, cumprir normas e diretrizes
da Câmara Municipal, organizar e apresentar ao Diretor, nos prazos
estabelecidos, o balanço geral, bem como os balancetes mensais,
diários e outros documentos de apuração contábil; comunicar a Mesa
Diretora a existência de qualquer diferença nas prestações de con-
tas, organizar demonstrativos e relatórios de comportamento das do-
tações orçamentárias, sugerindo procedimentos necessários, prepa-
rando a documentação comprobatória, obtendo a aprovação de uni-
dade orçamentária e enviando-a ao órgão competente para aprecia-
ção e julgamento; controlar os trabalhos de análise e conciliação de
contas, conferindo os saldos, localizando e retificando possíveis er-
ros, para assegurar a correção das operações contábeis; proceder
aos trabalhos de classificação e avaliação de despesas, analisando a
natureza das mesmas, para apropriar custos de bens e serviços; ela-
borar quadros demonstrativos, relatórios e tabelas, compilando da-
dos contábeis e efetuando cálculos, com base em informações de
arquivos, fichários e outros; elaboração de balancetes e balanços,
aplicando normas contábeis e organizando demonstrativos e relatóri-
os de comportamento das dotações orçamentárias; redigir, revisar,
calcular, encaminhar e datilografar ou digitar documentos diversos,
operando equipamentos como máquinas calculadoras, de datilogra-
fia, microcomputadores, processadores de textos, terminais de vídeo
e outros, encaminhar mensalmente informações ao Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo seguindo as instruções emanadas pela
Corte de Contas, executa tarefas correlatas no âmbito de suas atri-
buições as atividades atribuídas pela Presidência.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 28 de janeiro de 2013

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

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

BRUNA MARIA COSTA
SILVESTRE
Presidente

 MARCELO JOSÉ ORTEGA
Vice-Presidente

ERNESTO FERREIRA DE
ALBUQUERQUE

1º Secretário

FRANCISCO BARRETO DE
MONTE NETO
2º Secretário

ATO DA MESA Nº 29/2013
Dispõe sobre nomeação do Funcionário JOSÉ RICARDO DE

OLIVEIRA para ocupar o Cargo em “COMISSÃO”, de Assessor de
Gabinete da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré

e dá outras providências.

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:-
Art. 1º -  Fica nomeado o Sr. JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA, brasilei-
ro, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 29.866.490-2 SSP/
SP, inscrito no CPF/MF sob nº 284.436.748-81, para ocupar o Cargo
em “Comissão” de Assessor de Gabinete da Câmara de Vereadores
da Estância Turística de Avaré, criado pela Resolução nº 330/2006,
cujos vencimentos serão o da referência 5 (cinco) da Lei nº 876, de 03
de outubro de 2.006.
Art. 2 º - O referido funcionário deverá exercer as funções inerentes ao
cargo, ou seja: auxiliar nos serviços de natureza administrativa, espe-
cíficos do gabinete dos Senhores Vereadores; redigir, digitar, conferir,
corrigir ofícios ou quaisquer outros tipos de correspondência oficial;
digitar, conferir e corrigir proposituras, projetos, emendas, relatórios,
planilhas, tabelas, encaminhados por seus (suas) superiores (as) hi-
erárquicos (as); operar softwares e sistemas de informática, inserin-
do dados necessários ao bom atendimento dos serviços da Câmara e
do gabinete; conferir, ordenar e arquivar processos, publicações ofici-
ais, documentos, livros, periódicos, prontuários; atender o público,
fornecendo informações gerais atinentes ao serviço realizado, pesso-
almente, por meio eletrônico ou por telefone; auxiliar nas sessões
ordinárias, extraordinárias, solenes, nos atos solenes e atividades
oficiais da Câmara, no tocante aos serviços administrativos para o
bom andamento dos trabalhos; comunicar ao (à) superior (a) hierár-
quico (a) os problemas que prejudiquem o desenvolvimento dos traba-
lhos; propor ao (à) superior (a) hierárquico (a) a adoção de medidas
capazes de simplificar e facilitar a execução dos trabalhos afetos ao
seu serviço; atender a outros serviços da Câmara que forem determi-
nados pelos (as) superiores (as) hierárquicos (as); zelar pelo bom
estado de conservação e de funcionamento dos materiais e equipa-
mentos existentes no setor, executar tarefas correlatas no âmbito de
suas atribuições as atividades atribuídas pela Presidência
Art. 3º  - Este Ato entrará em vigor nesta data, após sua publicação no
local de costume.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
28 de janeiro de 2013

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

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

ATO DA MESA Nº 30/2013
(Dispõe sobre o funcionamento da Câmara de Vereadores da Estância

Turística de Avaré no carnaval 2013 e dá outras providências)

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E
LEGAIS,
D E C L A R A:-
Artigo 1º  - O funcionamento da Câmara de Vereadores da Estância Turís-
tica de Avaré no carnaval de 2013 obedecerá aos seguintes horários:
Dia 11 de fevereiro de 2013 - Ponto facult ativo;
Dia 13 de fevereiro de 2013 – das 12h00min às 17h30min.
Artigo 2º  - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação no
local de costume.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
aos 31 de janeiro de 2013.

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

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

BRUNA MARIA COSTA
SILVESTRE
Presidente

 MARCELO JOSÉ ORTEGA
Vice-Presidente

ERNESTO FERREIRA DE
ALBUQUERQUE

1º Secretário

FRANCISCO BARRETO DE
MONTE NETO
2º Secretário

BRUNA MARIA COSTA
SILVESTRE
Presidente

 MARCELO JOSÉ ORTEGA
Vice-Presidente

ERNESTO FERREIRA DE
ALBUQUERQUE

1º Secretário

FRANCISCO BARRETO DE
MONTE NETO
2º Secretário
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despachos do Diretor de Escola EMEB “PROFª
CELINA VILLELA DUARTE BRUNO”, 31/01/2013.

O Diretor de Escola, com base no Decreto 3.265 de 03/07/2012, ex-
pede os seguintes Atos Decisórios:
Ato Decisório nº 01/2013.
MARIANA BRUNO DA SILVA COSTA, RG nº 43.206.794-2,
Professor de Educação Básica II – Efetiva da EMEB “PROFª CELINA
VILLELA DUARTE BRUNO” em Avaré, pretende acumular com a fun-
ção de PEB II do QM, na EMEIEF “PROFª MARIA JOSÉ FRANÇA
NOGUEIRA”, em Cerqueira Cesar.
Decisão: Acúmulo Legal

Sandra Aparecida dos Santos Reis
Vice-Diretora

RG: 23.335.485-2

INEDITORIAIS

Secret aria Municip al de Assistência e
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA

Lei Federal nº 8069/90 - Lei Complementar Municipal 150/11 -
Decreto nº 3.241/12

Convocação
O  Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA,  Sr. Rubens Renato Pereira,   vem por
meio deste convocar  todos  Conselheiros,  para  Reunião Ordiná-
ria Mensal, na data de 07/02/2013 as 09:00 horas  na sala dos Con-
selhos Municipais junto à Secretaria Municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social – SEMADS,  situada na Rua Rio Grande do Sul,
1750 (fundos).
Pauta :
· Leitura de Ata, documentos e encaminhamentos
· Outras providências
Contamos com a   presença de todos  no caso de imprevistos, favor
comunicar por escrito com antecedência
e- mail: secmunicipais@hotmail.com

ATA DA  REUNIÃO ORDINÁRIA  DE
13 DE DEZEMBRO DE 2012

 A reunião teve inicio as 19h25m do dia 13 de dezembro de 2012, na
CÂMARA MUNICIPAL, Av.Misael Leal, n°999  sob a Presidência do Con-
selheiro Marcos Boock Rutigliano e com a presença dos seguintes con-
selheiros titulares: Angela Golin, Carlos de Petrini da silva coelho, Cesar
Piagentini Cruz, Eduardo Zanella, João José Dalcim,  Marcelo Nassif
Avellar, Mauro Fusco, Nilson Zanluchi Neto, Paulo Henrique Ciccone,
Sueli de Souza Pappay, suplentes no exercício da titularidade: Ludmilla
Righi Orsi e Luiz Morais; conselheiros suplentes: Vilma Zanluchi e Anto-
nio A.Nunes Sobrinho e convidados: José Miguel Berna, João Roberto
Barreira, Ilza Antonia de Souza, Sonia Campanhã, Eduardo David Cortez,
Kyomi Miyashiro Ameida, Ricardo Salvador Santoro, Glalcio Jean Bilotti
e Fernando Sasahara. O presidente Marcos abre a reunião com as co-
municações sobre os planos setoriais que foram entregues nesse ano,
primeiro sobre o Plano Setorial de Saúde encerrado e entregue ontem,
que foi elaborado em 90 dias, com uma boa integração dos segmentos
interessados e uma participação acima do esperado, comentou que ao
encerrar a audiência ontem boa parte das pessoas considerou o plano
bem feito, especialmente se considerarmos o prazo curto. Com muitas
pessoas novas no plenário o presidente explica  um pouco como funcio-
na o CMPD e a questão das disposições transitórias que trataremos em
processos que serão distribuídos hoje, aborda especificamente o caso
do Pantheon que deu entrada em pedido de reavaliação em função dos
critérios para definição de disposição transitória. O presidente comenta
que os critérios mais importantes são a não mudança de atividade e o
intervalo de tempo que a casa ficou fechada. Aproveita e pedindo uma
alteração da pauta já convoca os presentes para participarem da comis-
são de análise do processo que deverá manter a mesma relatora, pro-
cesso 078/2012  – relatora: Angela Golin, membros: Ludmilla R.Orsi,
Marcelo N.Avellar, Eduardo Zanella, Dr.Leopoldo, José Miguel Berna e
Sueli Pappay. Dando sequência à pauta o presidente pede a aprovação
da ata anterior enviada por correio eletrônico, sem comentários, aprova-
da por unanimidade. Ele faz um balanço a atuação do CMPD em 2012,
sobre os planos setoriais: até agora só o de Segurança Pública,  não
entregue, foi encaminhado ao Ministério Público, o setorial de Indústria e

Comércio foi aceito com ressalva, sendo dado novo prazo, até 30 de abril
de 2013, para o novo secretário fazer uma revisão do apresentado com
as alterações devidas, o setorial de Saúde que não se esperava conse-
guir terminar, surpreendeu, concluindo o texto com participação de mui-
tos interessados e uma boa qualidade de discussão dos problemas e
caminhos do setor. Explica à plenária o funcionamento das resoluções e
que elas têm força de lei até a revisão do plano diretor daqui 2 anos.
Também coloca que o CMPD em 2013 deverá ter sua carga de trabalho
reduzida pois após um ano de PD, a prefeitura deve assumir e conduzir
o processo que, até agora, foi muitas vezes assumido pela AREA e pelo
Conselho. Distribuição dos processos para as comissões – processo
054/2012 – Setorial de Saúde, relator: Marcelo N.Avellar, membros: Sonia
Campanhã, Luiz Morais e Sueli Pappay; processo 085/2012  – Certidão
de uso do solo para condomínio, relator: Ludmilla Orsi, membros: Luiz
Morais, Angela Golin e Nilson Zanluchi Neto; processo 086/2012  – inter-
pretação de mapa, relator: Cesar P.Cruz, membros: Luiz Morais, Sueli
Pappay e Eduardo Zanella; processo 087/2012  – certidão de uso de
solo para empresas, relatora: Sueli Pappay, membros: Angela Golin,
Antonio A.Nunes Sobrinho e Marcelo N.Avellar; processo 088/2012  –
desmembramento, relator: João J.Dalcim, membros: Cesar P.Cruz, Vilma
Zanluchi e Silmara Rodrigues. Apresentado pedido feito pela conselheira
Silmara Rodrigues para formação de comissão p ara analisar , com-
plementar e definir melhor o anexo 6 do PD , sobre as atividades
listadas nos níveis de incomodidade da tabela; esse processo se dá
porque há diferentes interpretações para algumas atividades e isso cau-
sa problema na obtenção de certidões de uso de solo e alvarás, o presi-
dente convida todos à participarem da comissão e o relator será o con-
selheiro João Dalcim. O conselheiro Marcelo N.Avellar sugere que se
faça um seminário para esclarecimento do assunto, inclusive para profis-
sionais na área de construção civil e escritórios contábeis, o presidente
Marcos comenta que a capacitação se dá, de forma mais efetiva, com a
participação nas reuniões e nas comissões do CMPD. Na pauta temos
a revisão e alteração do Regimento Interno, mas por não termos dois
terços dos conselheiros presentes não é possível deliberar sobre o as-
sunto. A conselheira Angela Golin faz a leitura dos artigos, parágrafos e
incisos onde foram sugeridas modificações e avisa à todos que o Regi-
mento será enviado por correio eletrônico e as alterações poderão ser
votadas na próxima reunião do Conselho. A conselheira Vilma Zanluchi
pede especial atenção às faltas e exclusão de conselheiros que já estão
há 3 reuniões sem comparecer ou justificar. A conselheira Angela Golin
apresenta o calendário de reuniões para 2013, que foi aprovado por to-
dos, e o calendário de reunião das comissões, desse aprovada a data de
21 de janeiro para as comissões se reunirem na AREA para analise dos
processos distribuídos hoje, as outras datas serão confirmadas posteri-
ormente. O presidente Marcos avisa que o calendário e o resumo dos
processos distribuídos estarão disponíveis na rede em breve, comenta
que as pessoas poderão participar através da discussão do grupo, via
correio eletrônico, mesmo que não possam estar presentes em todas as
reuniões. Agradece a todos pela presença e deseja boas festas. A reu-
nião foi encerrada as 20h35m. Eu Angela Golin, segunda secretaria, por
solicitação do presidente redigi a presente ata que, após lida e achada
conforme, foi aprovada por unanimidade e vai por mim e pelo presidente
Marcos Boock Rutigliano, assinada

Convite Audiência Pública
O COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de
Avaré, no uso de suas atribuições, convida as Entidades e Instituições
para a Audiência Pública de reorganização e eleição da Diretoria biênio
2013/2014 a se realizar no próximo dia 06 (seis) de fevereiro (quarta-
feira) às 19 horas na sede da AREA à Rua dos Engenheiros, 26 –
Colina da Boa Vista.  Os interessados deverão comparecer munidos
de ofício no qual conste sua indicação e seus respectivos dados de
contato.  Ainda poderão pleitear a participação no COMDEMA cida-
dãos representativos da comunidade, que neste caso deverão compa-
recer à Audiência Pública munidos de seus documentos pessoais.
Avaré, 23 de janeiro de 2013.

PAUL ANTON JOSEF BANNWART
Presidente COMDEMA

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL - CMDR AVARÉ
E-mail: ca.avare@cati.sp.gov.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
2ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1ª, 2ª CONVOCAÇÃO

A presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural -
CMDR Avaré , no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 6,
inciso IV e Artigo 11, parágrafos 1º e 2º do Regimento Interno, CON-
VOCA seus conselheiros para comparecer na 2ª Reunião  Ordiná-
ria , a ser realizada no dia 04 de fevereiro de 2.013, segunda-feira ,
na sede da CATI Regional Avaré, Rua Santa Catarina, 1.901, centro,
Avaré-SP, em primeira convocação às 18h00, com pelo menos a
metade de seus membros e em segunda convocação às 19h00 ,
com qualquer número de conselheiros, para deliberar sobre a seguin-
te ORDEM DO DIA: 1. Leitura, discussão e votação das Atas das
reuniões anteriores; 2. Indicação e aprovação do Secretário
Adjunto; 3. Discussão e aprovação do Plano de T rabalho SEIAA
2013; 4. Readequação de Estradas Rurais – Indicação dos T re-
chos Críticos; 5. Demais assuntos, deliberativos ou não, mas de
interesse do colegiado rural.
Estância Turística de Avaré, 28 de janeiro de 2.012

ROSMARIY BATISTA FOGAÇA
Presidenta

RUI FERREIRA
Secretário Executivo

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

RESOLUÇAO CMPD N.º 061/2013
Dispõe sobre a Interpretação do Anexo 2 do Plano Diretor

O Conselho Municipal do Plano Diretor, usando as atribuições que
lhe conferem o artigo 143 da Lei Complementar n.º 154/2011, em
consonância com o aprovado na reunião ordinária realizada em 28 de
janeiro de 2013, ao que se refere o Processo CMPD n.º 086/2012;
CONSIDERANDO a verificação de divergência de usos no mapa Ane-
xo 2 da LC n.º 154/2011,
RESOLVE:
Art. 1º.  Interpretar o Anexo 2 da LC 154/2011 como ZM-1 – Zona
Mista Um, o trecho iniciado do lado direito do Terminal Rodoviário até
a Av. Misael Eufrásio Leal.
Art. 2º. A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Avaré, 30 de janeiro de 2013.

Marcos Boock Rutigliano
Presidente CMPD

RESOLUÇAO CMPD N.º 062/2013
Dispõe sobre interpretação e inclusão de classificação no Anexo 6

O Conselho Municipal do Plano Diretor, usando as atribuições que
lhe confere o artigo 143 da Lei Complementar n.º 154/2011, em con-
sonância com o aprovado na reunião ordinária realizada em 28 de
janeiro de 2013, ao que se refere o Processo CMPD n.º 087/2012,
RESOLVE:
Art. 1º. Definir a atividade Serviço de Buffet como sendo tipo de res-
taurante móvel, que pode deslocar-se para diversos lugares para a
prestação de serviços – cozinha piloto, enquadrado no Nivel 2 de
incomodidade.
Parágrafo único.: A atividade de buffet abrange a preparação e o for-
necimento dos diversos gêneros alimentícios, mas sem espaço para
festas e eventos.
Art. 2º.  Incluir a classificação de empreendimento “casa de festas/
eventos” como sendo local que organiza festas e eventos, com ou
sem serviços de Buffet, respeitando o limite de 50 decibéis de som
após as 22 horas.
§ 1º É vedada a implantação dos empreendimentos enquadrados no
caput deste artigo  em ruas de mão dupla e/ou com leito carroçável
menor ou igual a 8 metros.
§ 2.º Os empreendimentos “casa de festas/eventos” ficam classifica-
dos no Anexo 6 da LC n.º 154/2011, no nível 3, sendo obrigatória a
apresentação de EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança.
Art. 3º Os empreendimentos intitulados como casa de shows e casa
noturna são sinônimos e enquadradas no nível 4 de incomodidade.
Art. 4º  É vedada a utilização genérica do termo “ENTRETENIMEN-
TO”, devendo todos os empreendimentos adequarem-se às
especificações contidas no Anexo 6.
Art. 5º.  A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Avaré, 30 de janeiro de 2013.

Marcos Boock Rutigliano
Presidente CMPD

NOVO ENDEREÇO
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial

Rua São Paulo, 928 - Jardim Santa Cruz

Conselho Municipal do Plano Diretor
Lei  Complementar nº 154, de 27 de setembro de 2011
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RESOLUÇAO CMPD N.º 063/2013
Dispõe sobre a compatibilidade de empreendimento hoteleiro em ZIC

O Conselho Municipal do Plano Diretor, usando as atribuições que
lhe confere o artigo 143 da Lei Complementar n.º 154/2011, em con-
sonância com o aprovado na reunião ordinária realizada em 28 de
janeiro de 2013, ao que se refere o Processo CMPD n.º 087/2012,
Considerando que o serviço de hotelaria não se caracteriza como
habitação permanente,
RESOLVE:
Art. 1º.  Interpretar como compatível a instalação de empreendimento
hoteleiro em ZIC – Zona Industrial e Comercial.
Art. 2º.  O empreendedor ao solicitar certidão de uso e ocupação do
solo para instalação de empreendimento hoteleiro em ZIC – Zona In-
dustrial e Comercial estará ciente dos incômodos característicos da
referida Zona.
Art. 3º  A prefeitura municipal deverá observar a natureza original da área.
Art. 4º.  A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Avaré, 30 de janeiro de 2013.

Marcos Boock Rutigliano
Presidente CMPD

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

Secret aria Municip al de Assistência e
Desenvolvimento  Social

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

Decreto – nº 2.161/10

Alist amento Milit ar
Jovens que nasceram em 1995.

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

Rua Sergipe, 1379 - Centro - Avaré/SP

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

RESOLUÇÃO CMAS nº 02, de 30 de janeiro de 2013 .
(Dispõe sobre aprovação da Prestação de Contas do exercício 2012
do Recurso Estadual Executado pela Prefeitura Municipal de Avaré

através da SEMADS)

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS  do municí-
pio de Avaré, no uso de suas atribuições legais e;
1. Considerando o relatório circunstanciado de atividades do tipo de
concessão de transferência – fundo a fundo, do órgão executor  –
Prefeitura Municipal de Avaré através da SEMADS para o programa
de proteção social básica – Vila Dignidade – processo nº 002/2012 –
período de referência segundo semestre e final do exercício  de 2012,
descrição do serviço – centro de convivência do idoso;
2. Considerando  o relatório circunstanciado de atividades do tipo de
concessão de transferência – fundo a fundo, do órgão executor  –
Prefeitura Municipal de Avaré através da SEMADS para o programa
especial de média complexidade - CREAS– processo nº 002/2012 –
período de referência do exercício de 2012, descrição do serviço –
medida socioeducativa em meio aberto – liberdade assistida (LA);
3. Considerando  os relatórios da execução financeira do exercício
de 2012 dos programas estaduais de proteção social: L.A, Especial,
Básica, Piso Social São Paulo;
4. Considerando  que ocorreu juros nas aplicações financeiras e que
foram divididas proporcionalmente entre as entidades conveniadas;
5. Considerando  que ocorreu devolução ao final de recursos ao Es-
tado, por ocorrido início tardio de recebimento;
6. Considerando  que ocorreu reunião extraordinária do CMAS reali-
zada em 30.01.2013 que deliberou sobre a presente prestação de
contas do exercício de 2012, referente ao recurso estadual apresen-
tado pelo órgão executor;
R E S O L V E
Artigo 1º –APROV AR a prestação de contas do segundo semestre e
final do exercício de 2012 referente ao Recurso Estadual de Prote-
ção: L.A., Especial e Básica, Piso Social São Paulo, executada pela
Prefeitura Municipal de Avaré.
Artigo 2º  – Esta Resolução entra em vigor nesta data, estando afixa-
da na Sala do Conselho Municipal.
Estância Turística de Avaré, aos 30 de janeiro de 2013.

Priscila Félix
Presidente

Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 10/2013
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado
pelo Sra. Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin, nos termos do item
18.4 do Edital do Concurso Público 01/2010, homologado pelo Edital
de 11/02/2011, convoca o classificado, para o emprego de AUXILIAR
DE BIBLIOTECA, conforme classificação abaixo descrita; para tra-
balhar nos períodos da tarde e noite, para comparecer no prazo máxi-
mo de 05 (cinco), a partir da data da publicação deste Edital, no
Departamento de Recursos Humanos, situado a Praça Pref. Romeu
Bretas nº 163, das 08:30h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h. O não
comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class.  Nome
02  Juliano Vitto da Silva
Estância Turística de Avaré, 01 de fevereiro de 2013.

Presidente
Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin

Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 11/2013
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado
pelo Sra. Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin, convoca o classifi-
cado do Concurso Público 01/2012, homologado pelo Edital de 17/
10/2012, para o emprego de PROFESSOR(A) DE ENSINO BÁSICO -
GEOGRAFIA,  conforme classificação abaixo descrita; para compa-
recer no prazo máximo de 05 (cinco), a partir da data da publicação
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos, situado a Pra-
ça Pref. Romeu Bretas nº 163, das 08:30h às 12:00h e das 14:00h às
17:00h. O não comparecimento no prazo acima implicará na desis-
tência da vaga.
Class.  Nome
01 Ticiana Couto Roquejani
 Estância Turística de Avaré, 01 de fevereiro de 2013.

Presidente
Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin

Comunicado da FREA
aos pais e alunos,

Iniciaremos nossas aulas no dia 18 de fevereiro,
porque estamos instalando no prédio alguns itens
como sinalização de segurança, além da execução
de pequenas adequações no anfiteatro e na qua-
dra. Esperamos contar com seu apoio e compre-
ensão, já que há anos oferecemos ensino de exce-
lência dentro de uma edificação segura. Assim mes-
mo, queremos mais segurança e tranquilidade para
nossos alunos.
Obrigada
A Direção

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

 ESTADO DE SÃO PAULO

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

 ESTADO DE SÃO PAULO
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ESPORTES

Finais da Copa Internacional
acontecem neste domingo

As finais da Copa Internacional de Futebol acontecem neste domingo, 03, em dois campos da cidade

Chegam ao final, no
dia 3 de fevereiro, as dis-
putas travadas no calen-
dário da Copa Internaci-
onal de Futebol, organi-
zada pela Secretaria de
Esportes da Estância Tu-
rística de Avaré. Contan-
do com equipes de vári-
as localidades do país,
além de uma representa-
ção do Paraguai, os títu-
los de cada categoria se-
rão definidos na manhã
do próximo domingo, fi-
cando para o período da
tarde a entrega das me-
dalhas e troféus aos gru-
pos vencedores.

Os jogos serão disputados em
dois campos escolhidos pela

organização do evento

A competição incluiu
jogos pelas categorias
Sub 17 (96), Sub 16 (97),
Sub 15 (98), Sub 14 (99),
Sub 13 (00) e Sub 12
(01). Conforme divulga-
do pela organização, as
disputas pelos terceiros e
quartos lugares acontece-
rão no campo do Jardim
Paineiras. Já as partidas
válidas pelos primeiros e
segundos lugares terão
espaço no Campo Muni-
cipal, no Bairro Alto. Se-
rão premiados os três
melhores colocados de
cada categoria, com tro-
féu e medalhas, além de

prêmios ao artilheiro da
competição, à defesa me-
nos vazada de cada ca-

tegoria, para a delegação
com maior número de
categorias e para a equi-

pe mais distante.
Os jogos terão início

às 8 horas simultanea-

mente nos dois campos
com acesso livre ao pú-
blico em geral.

CULTURA

Entre os dias 4 e 6 de
fevereiro, acontece a quin-
ta edição do Fórum Cul-
tural de Avaré (FOCA),
que este ano terá a partici-
pação dos integrantes do
Conselho Municipal de Po-
lítica Cultural (CMPC), re-
centemente eleitos.

O evento acontecerá
na sede das Oficinas Cul-
turais José Reis Filho (an-
tigo CAC), a partir das 1
9 horas. O tema do FOCA

FOCA vai debater o Plano Municipal de Cultura
Meta é a criação do Fundo Municipal de Cultura

2013 é a elaboração do Pla-
no Municipal de Cultura,
cuja meta é criar o Fundo
Municipal de Cultura, bem
como debater e aprovar o
Calendário (Plano de Tra-
balho) da Secretaria da
Cultura para este ano.

Durante o fórum, rea-
lizado desde 2009, militan-
tes da área cultural se in-
tegram para desenvolver
em conjunto atividades nos
diferentes segmentos do

setor. Eles vão conhecer
detalhes do Plano Nacio-
nal de Cultura e estabele-
cer diretrizes para a cultu-
ra no município.

Na quarta-feira, dia 6,
encerrando o evento, está
programada palestra com
Acácio Rocha Perez Guer-
reiro, ex-secretário de Cul-
tura do município de Tupã,
o qual vai falar sobre a im-
portância da criação do Fun-
do Municipal de Cultura.

CMPC – Presidido pelo
professor Gumercindo Cas-
telucci Filho, o Conselho
Municipal de Política Cul-
tural (CMPC) irá promover
a sua primeira reunião or-
dinária na terça-feira, 5 de
fevereiro, às 18 horas, no
antigo CAC, antes da se-
gunda sessão do FOCA. 

Nessa ocasião serão cri-
adas comissões para análi-
se dos diversos expedien-
tes já protocolados na se-

cretária do CMPC. A reu-
nião é aberta à participação
do público, mas segundo o

regimento do Conselho só
serão analisadas questões
previamente agendadas.

Logotipo criado pelo cartunista Flávio de Oliveira
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ENSINO SUPERIOR

A estimativa é que os serviços para regularização do AVCB sejam concluídos até o próximo dia 18

Adiada para 18 de fevereiro a volta às aulas na FREA
A diretoria da Funda-

ção Regional Educacional
de Avaré (FREA) anun-
ciou ter transferido para o
dia 18 de fevereiro de
2013 o reinício das aulas
para todos os cursos mi-
nistrados na instituição,
incluindo os do Ensino
Fundamental, do Ensino
Médio e da Faculdade da
3ª Idade. O adiamento se
deve à finalização das ade-
quações que estão sendo
feitas em suas instalações
por exigências do Corpo
de Bombeiros no tocante
à segurança do prédio da
FREA, interditado no iní-
cio do ano, quando expi-
rou o prazo para tais obras
exigidas dos governos mu-
nicipais anteriores.

De acordo com a dire-
ção da FREA, todas as exi-
gências para a liberação do
Auto de Vistoria do Corpo

de Bombeiros (AVCB) já
foram cumpridas. No en-
tanto, surgiram novas soli-
citações e, para atendê-las,

a FREA teve que mudar o
calendário escolar. Contu-
do, a instituição de ensino
garante que não ocorrerá

prejuízo aos alunos, pois
havia sobra de dias letivos
este ano, o que permitiu
mudar a data do início do

ano letivo.
As adequações feitas

no prédio da FREA, que é
historicamente tombado,

tiveram o aval do Conse-
lho de Defesa do Patrimô-
nio Histórico, Artístico e
Cultural (Condephac). “A
adaptações necessárias
principalmente na fachada
do anfiteatro, que era o
maior entrave para a libe-
ração do AVCB, estão
concluídas, inclusive as
grades já foram colocadas.
Decidimos adiar o início
das aulas para permitir que
tudo esteja adequado com
as normas legais”, diz a
nota distribuída pela
FREA. A direção da Fun-
dação destacou que, por se
tratar de uma instituição
pública, algumas medidas
dependem de processo li-
citatório e exigem prazos
para sua execução, mas
que a meta da FREA é ga-
rantir a segurança absolu-
ta de todos os seus alunos
no uso de suas instalações.

O conselho se reuniu na última semana e solicitará, à Polícia Civil de Avaré,
a reintegração de prédio existente no CAIC Djanira

PATRIMÔNIO

Condephac pede reintegração  de imóvel para uso da Cultura
Casa na CAIC foi cedida à Polícia Civil em 2008

Em sua primeira reu-
nião ordinária anual, reali-
zada na última terça-feira,
29 de janeiro, os integran-
tes do Conselho de Defe-
sa do Patrimônio Históri-
co, Artístico e Cultural
(Condephac) voltaram a
apoiar a reintegração do
imóvel municipal cedido
em 2008 à Secretaria Es-
tadual da Segurança Pú-
blica, durante o governo de
Joselyr Silvestre.

Para a arquiteta Ânge-
la Golin, presidente do
Condephac, o imóvel que
hoje é ocupado graciosa-
mente pelo Setor de Iden-

tificação da Polícia Civil
precisa ser devolvido ao
município, pois o mesmo
faz parte de uma área
tombada pelo patrimônio
histórico (o bosque da
CAIC) e só pode ser usa-
do para fins culturais.

Em fevereiro de 2012,
o delegado Jorge Cardoso
de Oliveira, titular da Sec-
cional de Avaré, informou
ter adotado providências
com vistas à viabilização
de um novo prédio para a
Polícia Civil. Contudo,
tendo em vista a demora,
o Condephac vai nova-
mente insistir na medida.

“A Secretaria de Cul-
tura hoje ocupa espaço do
Memorial Djanira e a sala
para realização de even-
tos e exposições, impedin-
do que esse espaço cum-
pra suas finalidades cultu-
rais e privando os funcio-
nários da pasta de um es-
paço digno para desenvol-
ver suas atividades diári-
as. Dessa forma reitera-
mos ser urgente a deso-
cupação do imóvel para
que possamos relocar os
departamentos do setor,
conforme as diretrizes do
patrimônio cultural”, enfa-
tizou Ângela Golin.
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FISCALIZAÇÃO

Área do Camping foi limpa nos últimos dias

Na última semana, o
setor de Fiscalização da
Prefeitura da Estância Tu-
rística de Avaré retomou
as notificações de clubes,
casas noturnas e salões de
festas que promovem fes-
tas regulares. Ao todo,
conforme detalhado pelos
responsáveis, 22 estabele-
cimentos foram notifica-
dos e deverão, já nos pró-
ximos dias, apresentar ale-
gações referentes às pro-
vidências a serem tomadas
nos próximos períodos.

Conforme prevê a le-
gislação municipal, os lo-
cais devem apresentar,
para a expedição do alva-
rá de funcionamento, uma
certidão de solo, emitida
após análise do Conselho
do Plano Diretor, e o Al-
vará de Vistoria do Corpo
de Bombeiros (AVCB).

Prefeitura notifica casas noturnas a
apresentar AVCB para funcionamento

Anteriormente, a Prefeitu-
ra havia concedido prazo
de 90 dias para que as
empresas de baixo risco
fizessem as adequações
necessárias em suas de-
pendências.

O AVCB é necessário
para que as empresas com
mais de 100 metros qua-
drados de área funcionem.
Na cidade, alguns locais
públicos, como o Teatro
Municipal Octávio Mora-
les Moreno, estão sendo
adaptados para obter a li-
beração do Corpo de
Bombeiros e voltar a se-
diar eventos regulares.

Os estabelecimentos
tem, a contar do recebi-
mento da notificação, cin-
co dias para regularizar
suas condições. Seus res-
ponsáveis também são in-
formados a não promover

nenhum evento com aglo-
meração de pessoas. Vale
destacar que, de todos os
locais notificados e fisca-
lizados até o momento,
apenas três cumpriram to-
das as normas.

A Procuradoria Geral
do Município e os setores
competentes da Prefeitu-
ra preparam, nos próximos
dias, reunião para definir
as medidas a serem toma-
das sobre o tema, sobre-
tudo após a gravidade da
tragédia ocorrida na casa
noturna de Santa Maria,
no Rio Grande do Sul.

Com efeito, no muni-
cípio as casas noturnas e
demais espaços podem ser
interditados, multados e
terem seus alvarás cassa-
dos caso não se adaptem
às normas impostas pelo
Corpo de Bombeiros.

O Teatro Municipal passa, atualmente, por adequações
a fim de receber o AVCB

TURISMO

Serviços preparam Camping para o feriado de Carnaval
Área de campismo passa por limpeza, roçada e

pintura de suas dependências

Foi encerrada, na
última semana, a pri-
meira etapa dos tra-
balhos de manutenção
necessários na área
do Camping Munici-
pal da Estância Turís-
tica de Avaré. Embo-
ra este ano não haja
festejos carnavales-
cos no local, a Secre-
taria de Turismo pro-
moveu ações para re-
estruturar e qualificar

o local para receber tu-
r is tas no fer iado do
Carnaval.

Por  ma is  de  dez
dias um grupo de tra-
balhadores da Prefeitu-
ra estiveram às mar-
gens da Represa de Ju-
rumir im executando
serviços de roçada e o
recolhimento do mato
acumulado na área. A
meta é deixar tudo lim-
po para que os campis-

tas  possam monta r
suas barracas no local
com segurança.

Os banheiros foram
l impos  e  p in tados .
Também tiveram seus
chuveiros e peças sa-
nitárias recuperadas,
bem como suas insta-
lações hidráulica e elé-
trica, sem manutenção
há muito tempo, foram
reparadas para uso dos
visitantes.
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LEIS

Lei nº 1.640, de 09 de janeiro de 2013
(Esta publicação prevalece sobre a anterior)

 (Altera o Artigo 1º da Lei nº 1.312, de 10 de fevereiro de 2010 e dá
outras providências.)

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

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

QUEM PRECISA, ENCONTRA.
QUEM PROCURA, CONTRATA.

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

VAGAS DE EMPREGO

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

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

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

ADMINISTRATIVO MUNICIPAL), ENTRADA  PELA RUA CEARÁ.

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

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
AO PÚBLICO

SETOR DE CNH
RENOVAÇÃO DE CNH E REGISTRO

DAS 08:00 ÀS 10:30 HORAS
DAS 13:00 ÀS 16:30 HORAS

1ª HABILITAÇÃO
DAS 08:00 ÀS 10:30 HORAS
DAS 13:00 ÀS 14:00 HORAS

ASSINAR PLANILHA – TROCA DE
PERMISSÃO PARA DEFINITIVA E

SEGUNDA VIA DE CNH
DAS 08:00 ÀS 10:30 HORAS

A DISTRIBUIÇÃO DE SENHA PARA EXAME MÉDICO TEM
INÍCIO A PARTIR DAS 09:00 HORAS

02 cozinheiro
02 pizzaiolo
01 auxiliar de cozinha
04 garçom
01 confeiteiro
01 nutricionista
02 auxiliar de limpeza
02 auxiliar de lavanderia
05 motorista de ônibus
01 mecânico de autos
01 auxiliar de manutenção predial
01 fiscal de obras
01 babá (p/SP)
01 doméstica (p/SP)
01 domestica
01 cuidador de idosos
03 jardineiro
01 encarregado de almoxarifado
01 governanta de hotelaria
01 camareira
01 assistente administrativo
01 técnico em segurança do trabalho
04 vendedor pracista
01 promotor de vendas
01 vendedor interno
01 banhista de animais
01 instalador de ar condicionado
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JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço prestado com veiculo (Contrapartida),
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para que o municí-
pio não venha a ser penalizado com a devolução dos valores de con-
vênios, por não cumprimento as clausulas referentes as contrapartidas.
Fornecedor : Aurea Pedro Da Luz Garcia ME
Empenhos : 7725/2012
Valor : R$ 100,00
Avaré, 02 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de peças para veículos
(Contrapartida),tal quebra de ordem cronológica se faz necessária
para que o município não venha a ser penalizado com a devolução
dos valores de convênios, por não cumprimento as clausulas referen-
tes as contrapartidas.
Fornecedor :  Auto Peças Ferlon Ltda ME
Empenhos : 8980, 9237, 9376, 9377, 9378, 9500, 10253, 10467/2012
Valor : R$ 2.475,31
Avaré, 02 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço de guincho da Kombi do transporte
escolar da fazenda Ferraz até a Garagem Municipal (Contrapartida),
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para que o municí-
pio não venha a ser penalizado com a devolução dos valores de con-
vênios, por não cumprimento as clausulas referentes as contrapartidas.
Fornecedor : Auto Socorro Sao Joao de Avare Ltda
Empenhos : 9003/2012
Valor : R$ 100,00
Avaré, 02 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de peças (Contrapartida), tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para que o município
não venha a ser penalizado com a devolução dos valores de convêni-
os, por não cumprimento as clausulas referentes as contrapartidas.
Fornecedor : Daniel Gustavo Costa Cruz ME
Empenhos : 9384, 9439/2012
Valor : R$ 748,00
Avaré, 02 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  serviço prestado com veiculo (Contrapartida),
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para que o municí-
pio não venha a ser penalizado com a devolução dos valores de con-
vênios, por não cumprimento as clausulas referentes as contrapartidas.
Fornecedor :  Dragao Escapamentos Ltda ME
Empenhos : 9383, 10246, 10248, 10249 /2012
Valor : R$ 880,00
Avaré, 02 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço prestado com veiculo (Contrapartida),tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para que o município
não venha a ser penalizado com a devolução dos valores de convêni-
os, por não cumprimento as clausulas referentes as contrapartidas.
Fornecedor : Dragão Escapamentos Ltda ME
Empenhos : 7307, 6506, 6508/2012
Valor : R$  210,00
Avaré, 02 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  serviço prestado com veículos (Contrapartida),
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para que o municí-
pio não venha a ser penalizado com a devolução dos valores de con-
vênios, por não cumprimento as clausulas referentes as contrapartidas.
Fornecedor : Flavio Faria Ribeiro
Empenhos : 9387, 9015/2012
Valor : R$ 380,00
Avaré, 02 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal continua na página 16



AVARÉ, 02 DE FEVEREIRO DE 2013 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 601 15

O governo municipal
voltou a negociar o paga-
mento da dívida da Prefei-
tura com o Instituto Ava-
rePrev (deixada pelas duas
gestões anteriores)  a fim
de recuperar o Certificado
de Regularidade Previden-
ciária (CRP) em 60 dias.

Conforme prevê a lei,
devido à falta do CRP, o
município está sem rece-
ber verbas federais por
não terem sido feitos os
repasses mensais para a
AvaréPrev, instituto que
gerencia a aposentadoria
do funcionalismo. Essa

FINANÇAS

Por verbas federais, Prefeitura
renegocia dívida da AvaréPrev
Compromisso é respeitar direitos dos servidores

dívida hoje é estimada em
R$ 20 milhões.

Para buscar uma solu-
ção de consenso para essa
pendência, representantes
da Prefeitura se reuniram
no último dia 30 de janei-
ro, em Brasília (DF), com
o coordenador geral de
Auditoria, Atuária, Con-
tabilidade e Investimento
do Ministério da Previ-
dência Social, Allex Albert
Rodrigues.

Ao recuperar o CRP, a
Prefeitura de Avaré não só
retoma o respeito com o
direito dos servidores,

como também poderá ser
beneficiada através de
convênios com  progra-
mas federais que destinam
verbas para diversas áre-
as, como saneamento e
pavimentação.

A maior expectativa da
atual gestão, com a ob-
tenção do CRP, é a inclu-
são de Avaré no Projeto
de Macrodrenagem, ser-
viço que executa obras
preventivas no  combate
às enchentes e inundações
da zona urbana, um dos
graves problemas do mu-
nicípio.

Servidores da Educação participaram de seminário motivacional

EDUCAÇÃO

Palestras motivam servidores
antes do início do ano letivo
Seminário mobilizou categoria durante o dia 1º de fevereiro

Aconteceu, durante a
tarde e a noite da sexta-
feira, 1º de fevereiro, nas
dependências do auditó-
rio do antigo CAC, o pri-
meiro evento organizado
este ano pela Secretaria
de Educação da Estância
Turística de Avaré.

Batizado de “Eu Exis-
to”, o seminário teve por
meta motivar os funcio-
nários do setor para pre-
pará-los antes do início
do ano letivo de 2013 e,
com isso, dar suporte
para as melhorias ideali-

zadas no Plano de Gestão
da Educação.

A programação do
evento incluiu atividades
ligadas à saúde contando,
inclusive, com uma drama-
tização sobre prevenção
de acidentes de trabalho,
quedas, queimaduras e
primeiros socorros apre-
sentada pela equipe médi-
ca do DEMEP e técnicos
do SAMU local. Houve
também a palestra “Os Pi-
lares Mágicos da Motiva-
ção”, ministrada por Vic-
tor Hugo.

Para atender todos os
servidores da Educação,
o evento foi realizado em
três horários diferentes,
sendo que a primeira tur-
ma contemplou os fun-
cionários que atuam na
Secretaria e na Manuten-
ção da Limpeza; a segun-
da, os servidores do
Transporte Escolar e Ins-
petores de Alunos; e a ter-
ceira, o pessoal que atua
nas cozinhas e nas áreas
administrativas das das
unidades escolares da
rede municipal.

Os servidores municipais
de Avaré receberam, na úl-
tima segunda-feira (28.01),
a cestas básicas de alimen-
tos, referentes ao mês de ja-
neiro. A entrega foi possível,
porque a Prefeitura Munici-
pal de Avaré conseguiu qui-
tar as pendências com a Nu-
tricionale Comércio de Ali-
mentos Ltda.

A empresa estava sem
receber desde outubro de
2012 e, por isso, não en-
tregou as cestas dos me-
ses de novembro e dezem-
bro. Na próxima semana,
haverá uma reunião com
a participação da Prefeitu-

Prefeitura entrega cesta
básica aos servidores

FUNCIONALISMO

ra (Secretarias da Fazen-
da e da Administração),
Procuradoria, Sindicato e
Associação dos Funcioná-
rios Públicos Municipais,
para estudar a melhor for-

ma de pagar as duas ces-
tas atrasadas aos servido-
res. A Prefeitura garante
que os funcionários não
ficarão sem receber esse
benefício.



AVARÉ, 02 DE FEVEREIRO DE 2013SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 60116

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço prestado com veiculo (Contrapartida),
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para que o municí-
pio não venha a ser penalizado com a devolução dos valores de con-
vênios, por não cumprimento as clausulas referentes as contrapartidas.
Fornecedor : Flavio Faria Ribeiro
Empenhos : 6215/2012
Valor : R$  190,00
Avaré, 02 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço prestado com veiculo (Contrapartida),
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para que o municí-
pio não venha a ser penalizado com a devolução dos valores de con-
vênios, por não cumprimento as clausulas referentes as contrapartidas.
Fornecedor :  Gonçalves & Vicoli Centro Aut. Ltda ME
Empenhos : 9438/2012
Valor : R$ 1.980,00
Avaré, 02 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  reajuste e 30ª Medição Construção do Novo
Fórum de Avaré (Contrapartida), tal quebra de ordem cronológica se
faz necessária para que o município não venha a ser penalizado com
a devolução dos valores de convênios, por não cumprimento as
clausulas referentes as contrapartidas.
Fornecedor : Imprej Engenharia Ltda
Empenhos : 12198/2010
Valor : R$ 4.659,37
Avaré, 02 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de reajuste contratual e 31ª Medição referente
Construção do Novo Fórum de Avaré (Contrapartida), tal quebra de
ordem cronológica se faz necessária para que o município não venha
a ser penalizado com a devolução dos valores de convênios, por não
cumprimento as clausulas referentes as contrapartidas.
Fornecedor : Imprej Engenharia Ltda
Empenhos : 12198/2010
Valor : R$ 19.256,28
Avaré, 02 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar da 32ª Medição e reajuste da Construção do
Fórum de Avaré, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária
para que o município não venha a ser penalizado com a devolução
dos valores de convênios, por não cumprimento as clausulas referen-
tes as contrapartidas.
Fornecedor : Imprej Engenharia Ltda
Empenhos : 632/201 1
Valor : R$ 2.03370
Avaré, 02 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de material para Praça do Ido-
so, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para que o
município não venha a ser penalizado com a devolução dos valores de
convênios, por não cumprimento as clausulas referentes as
contrapartidas.
Fornecedor : J. C. Correa Alves & Cia Ltda EPP
Empenhos : 7632/2012
Valor : R$ 700,00
Avaré, 02 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças (Contrapartida), tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para que o município
não venha a ser penalizado com a devolução dos valores de convêni-
os, por não cumprimento as clausulas referentes as contrapartidas.
Fornecedor : Jose Geraldo Marques & Cia Ltda ME
Empenhos : 10553/2012
Valor : R$  274,60
Avaré, 02 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de peças (Contrapartida), tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para que o município
não venha a ser penalizado com a devolução dos valores de convêni-
os, por não cumprimento as clausulas referentes as contrapartidas.
Fornecedor :  Jose Geraldo Marques & Cia Ltda ME
Empenhos :10450, 10250, 10245, 10447, 10459, 10460, 10461, 10462,
10463, 10231, 10449/2012
Valor : R$ 3.755,10
Avaré, 02 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças e serviço prestado
com veiculo (Contrapartida), tal quebra de ordem cronológica se faz
necessária para que o município não venha a ser penalizado com a
devolução dos valores de convênios, por não cumprimento as clausulas
referentes as contrapartidas.
Fornecedor : Jose Geraldo Marques & Cia Ltda ME
Empenhos : 7729, 7730, 7731, 7732/2012
Valor : R$ 1.139,20
Avaré, 02 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de   fornecimento de peças (Contrapartida), tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para que o município
não venha a ser penalizado com a devolução dos valores de convêni-
os, por não cumprimento as clausulas referentes as contrapartidas.
Fornecedor : Jose Geraldo Marques & Cia Ltda ME
Empenhos :  751 1/2012
Valor : R$  597,70
Avaré, 02 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças (Contrapartida), tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para que o município
não venha a ser penalizado com a devolução dos valores de convêni-
os, por não cumprimento as clausulas referentes as contrapartidas.
Fornecedor : T . Da Saito Auto Eletrica ME
Empenhos : 10561, 10562/2012
Valor : R$ 266,00
Avaré, 02 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de   fornecimento de peças (Contrapartida), tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para que o município
não venha a ser penalizado com a devolução dos valores de convêni-
os, por não cumprimento as clausulas referentes as contrapartidas.
Fornecedor : T . Da S. Saito Auto Eletrica Me
Empenhos : 7735, 7736/2012
Valor : R$  193,00
Avaré, 02 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  serviço prestado com veiculo e fornecimento
de peças (Contrapartida), tal quebra de ordem cronológica se faz ne-
cessária para que o município não venha a ser penalizado com a
devolução dos valores de convênios, por não cumprimento as clausulas
referentes as contrapartidas.
Fornecedor : T . Da S. Saito Auto Eletrica ME
Empenhos : 10468, 10465, 10247, 10464, 9519/2012
Valor : R$ 1.547,00
Avaré, 02 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de   fornecimento de peças e serviço prestado
com veiculo (Contrapartida), tal quebra de ordem cronológica se faz
necessária para que o município não venha a ser penalizado com a
devolução dos valores de convênios, por não cumprimento as clausulas
referentes as contrapartidas.
Fornecedor : T . Da S. Saito Auto Eletrica Me
Empenhos : 7523, 7517, 7737/2012
Valor : R$  330,00
Avaré, 02 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar pagamento de 20 autenticação, 01 procuração e
20 translado procuração, tal quebra de ordem cronológica se faz ne-
cessária por se tratar  de autenticação,  procuração e  translado pro-
curação, necessário aos atos do Gabinete do Sr. Prefeito Municipal.
Fornecedor : 2º T abeliao de Not as e Prot. de Letra e T it. de
Avare
Empenhos : 230/2013
Valor : R$ 707,72
Avaré, 02 de Fevereiro de 2013.

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

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de  fornecimento de combustível, tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária por se tratar de combustível para a Frota
Municipal, onde não pode ser paralisada pela falta do mesmo.
Fornecedor : Atlanta Distribuidora de Petroleo Ltda
Empenhos : 3043, 3046, 3041, 3047, 3045, 3040, 3042/2012, 2968,
2977/2011
Valor : R$ 1 18.500,00
Avaré, 02 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de contratação de empresa especializada e exclusiva para
prestação de serviços na área de cursos, ensino, treinamento e
capacitação para agentes, vigilantes da área de segurança publica e
privada, bem como treinamento em desenvolvimento profissional, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para suprir a necessi-
dade e obtenção de certificação por parte dos guardas municipais.
Fornecedor : Cati Sul Ltda
Empenhos : 6168/2012
Valor : R$ 40.000,00
Avaré, 02 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item
II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a
necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se
tratar de fornecimento de suco concentrado, tal quebra de ordem crono-
lógica se faz necessária  para que possamos atender a Central de ali-
mentação Escolar na distribuição a contento de sucos aos alunos.
Fornecedor : Frutti Life Industria e Comercio de Sucos Ltda EPP
Empenhos : 4781, 7375/2012
Valor : R$ 19.152,00
Avaré, 02 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de hortifrútis,  tal quebra de
ordem cronológica se faz necessária para  aquisição de frutas para
as entidades municipais, informamos ainda que este fornecedor é o
único que participa de licitação.
Fornecedor : Maria Angelica Fonseca V enturini ME
Empenhos : 3559/2012
Valor : R$ 2.150,00
Avaré, 02 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças, tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para que possa ser realizado o serviço
afim de que necessitamos utilizar o veiculo para o deslocamento em
estradas durante o período de carnaval.
Fornecedor : Nova America Com. De Vidros e Acessorios Ltda
Empenhos : 14120/2012
Valor : R$ 300,00
Avaré, 02 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de  serviço prestado com publicação, 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 circu-
lação e no Diário Oficial da União, conforme a Lei 8.666/93.
Fornecedor : Patria Designers Pub. E Prop. Ltda
Empenhos : 15829, 13021, 12874, 1 1519, 15121, 15122, 15123,
15126, 15127, 15130, 15131/2012
Valor : R$ 22.657,50
Avaré, 02 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por tratar-se de fornecimento de refeições tipo marmitex p/
funcionários e plantonistas do Pronto Socorro Municipal (período de
12/11 a 11/12/2012), tal quebra de ordem cronológica se faz necessá-
ria, pois o fornecedor continua a prestar os serviços, sendo do inte-
resse da Secretaria da Saúde a prestação dos mesmos.
Fornecedor : Pedro Villen Neto ME
Empenhos : 10452/2012
Valor : R$ 12.704,00
Avaré, 02 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  aquisição de veículos tipo Van, tal quebra de
ordem cronológica se faz necessária por se tratar de um saldo rema-
nescente do FUNDEB.
Fornecedor : T ransformers Serviços Automotivos Lt da ME
Empenhos : 10734/2012
Valor : R$ 78.850,67
Avaré, 02 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de fornecimento de peças e serviços para veículos da
Frota Municipal (Educação), tal quebra de ordem cronológica se faz
necessária para evitar o risco de suspensão de transporte escolar.
Fornecedor : T . Da S. Saito Auto Eletrica ME
Empenhos : 19700, 19690, 19687, 19684/2010, 7514, 7515, 7516,
7681, 7683, 7739, 7740, 9398/2012
Valor : R$ 3.453,60
Avaré, 02 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

DECRETOS

Decreto nº 3.471, de 25 de janeiro de 2013.
(Dispõe sobre alteração do valor das diárias para a permanência de

BARRACAS E ÔNIBUS DE EXCURSÃO, no camping municipal
JOSÉ CONTRUCCI, neste Município).

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 alterado, na forma abaixo o valor das diárias para
permanência de BARRACAS E ÔNIBUS DE EXCURSÃO, NO Cam-
ping Municipal JOSÊ CONTRUCCI, neste município a saber:-
Barracas com até 4 (quatro) pessoas........R$ 35,00
Barracas acima de 4 (quatro) pessoas.......R$ 40,00
Barracas com geladeira ou freezer............R$ 15,00
(por ponto doméstico)
Ônibus de excursão................................R$ 130,00
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 25 de janeiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

DICAS DO PROCON
Nos dias 29, 30 e 31 do mês de Janeiro/2013, a

municipalidade recebeu a visita dos Fiscais do Nú-
cleo Regional de Sorocaba da Fundação Procon/
SP ,coordenada pelo Sr. Sérgio Reis.

Os Fiscais estiveram presentes em vários esta-
belecimentos comerciais e realizaram “Atividade de
Educação para o Consumo no Comércio Local”,  na
oportunidade gerentes e/ou responsáveis,  foram
orientados sobre questões básicas como
precificação, formas de pagamentos e necessidade
do código de defesa do consumidor no estabeleci-
mento, também foram entregues cartilha de “Afixa-
ção de Preços e Fiscalização”.

Após a visita dos Fiscais vários contatos ocorre-
ram via telefone, e-mail ou pessoalmente neste
Procon Municipal, tendo em vista complementar al-
guma informação, esclarecendo dúvidas restantes
pertinentes ao assunto (Ato Fiscalizatório).

Este Procon de Avaré, coloca-se a disposição
para continuar a esclarecer eventuais dúvidas face
ao tema abordado pelos Fiscais da Regional, bem
como colocando-se  a disposição para distribuição
do CDC – Código de Defesa ao Consumidor, aos
estabelecimentos que até o momento não dispõe do
mesmo no seu comércio.

Na oportunidade, informamos que este Procon
Municipal de Avaré, estará atendendo em novo en-
dereço a partir de 06/02/2013, “Rua Mato Grosso,
nr. 1650 - Centro” , de segunda à sexta, das 8:00 às
16:00 (sem intervalo almoço). Contato também atra-
vés do e-mail: proconmunicipal@avare.sp.gov.br

FALECIMENTOS
PERÍODO DE

24/01/13 A 31/01/2013

RITA   NUNES FERREIRA
*15/06/1938     +24/01/2013

JOSÉ DE OLIVEIRA
*06/01/1946     +25/01/2013

JOSEFA  DE JESUS CAMARA
*06/08/1938     +26/01/2013
LUIZ CARLOS DE SOUZA

*01/07/1958     +26/01/2013
SUELI  LIRAUÇO  NUNES

*24/04/1953     +26/01/2013
RAQUEL  BERGAMO  DE MORAES

*20/09/1932       +27/01/2013
JOSÉ  AMILTON MESSIAS

02/03/1981        +27/01/2013
JOSÉ RUIZ  GARCIA

*14/04/1931        +28/01/2013
JOSÉ   AUGUSTO ANASTÁCIO
*06/03/1941         +29/01/2013

NAIR PERES
*28/05/1948      +21/01/2013

ALZIRA  PEDRA DA SILVA
*21/10/1920       +30/01/2013

ANTONIO DE OLIVEIRA
*03/12/1940     +30/01/3013

GERALDO ROGADO
*21/10/1932       +30/01/213
LUIZ EUGÊNIO DE  MORAES
*09/05/1963     +30/01/2013

PALOMA RODRIGUES
*18/10/1979      +30/01/2013
ALVARO  PEREIRA LAMEGO
*12/08/1939       +31/01/2013
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Coordenadoria Municipal de Defesa Civil:
Paulo  Villa                           Coordenador 9760-1083

Setor Técnico:
Paulo  Ciccone                       Engenharia 9732-1023

Setor  Operativo
Salim Diretor 9730-3051
Da Silva ( Guarda Civil) Segurança  e Contenção 9781-6836
Olavo Limpeza 9760-1285
Gilberto Saito Remoção de Entulhos 9738-8431
Marcelo Góes Sinalização 9738-1204
Oscar Ayres Mão de Obra 9771-6540
Giani Cegarra Coleta de Dados 9730-3606

Garagem   Municipal:
Centro Administrativo: (14) 3711-2533

Decreto nº 3.480, de 1º de fevereiro de 2013.
(Dispõe sobre declaração de Ponto Facultativo no Município de Avaré, durante os festejos de Carnaval/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 11 de fevereiro,
mantendo-se os serviços essenciais de 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 1º de fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

PORTARIAS

Portaria nº 6.700, de 31 de janeiro de 2013.
(Dispõe sobre organização da Comissão Fiscalizadora dos Serviços de Gestão Compartilhada).

PAULO DIAS NOVAIS FILHO , Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições  que  lhe  são
conferidas  por  lei, R E S O L V E, pela presente portaria, organizar a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização dos Serviços de Gestão Compartilhada constante do Contrato nº 477/12 – Processo nº 530/12:-
ELIZABETH CAPECCI SIQUEIRA;
ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE;
NILSON ZANLUCKI NETO;
PAULO MASSUD e
VANDA CORINA DO CARMO LOVISON NASSIF AVELLAR

REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 31 de janeiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

 INFORMATIVO TELECENTRO
I - O QUE É UM TELECENTRO?
TELECENTRO são espaços públicos providos de computadores
conectados a Internet em banda larga, onde são realizadas atividades,
com o objetivo de promover a inclusão digital e social das comunidades
atendidas. É uma parceria da Prefeitura da Estância Turística de Avaré
como Governo Federal através do programa Inclusão Digital.
II-COMO POSSO UTILIZAR UM TELECENTRO?
Através de um cadastro, ao  qual você apresentará o RG, caso seja de
menor terá que apresentar o Rg dos pais.
III-QUANTO TEMPO  POSSO UTILIZAR O TELECENTRO?
Aproximadamente 55 (cinquenta e cinco minutos) diariamente.
IV-É PERMITIDO IMPRESSÃO DE PÁGINAS?
Sim é permitido entre 3(três) a 5 (cinco) páginas. Importante lembrar que as impres-
sões são para utilidade como: (curriculuns,trabalho escolar, inscrição para vestibular
e inscrição para concursos entre outras utilidades).  Observação: Não tem custo
IV-ONDE ENCONTRO O TELECENTRO?
Estamos localizado na Rua Maranhão 1579, de segunda a sexta feira das
8:00 as 17:30hs.

Secretaria Municipal da Indústria e Comércio.
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Fazenda São José, bico de pena de Augusto Esteves.

O excêntrico José Cruz,
pioneiro do Rio Novo

GESIEL JÚNIOR

José de Araújo Cruz
ou José da Cruz Araú-
jo. Ele alternava assim
a assinatura do próprio
nome, talvez pelas des-
venturas ocorridas em
sua origem.

Criado desde meni-
no apenas pela mãe,
José perdeu o pai, Eli-
as Machado, quando
este voltava com a fa-
mília de Goiás. Seu de-
saparecimento misteri-
oso se deu após o ho-
mem receber a paga
pela venda de uma
grande tropa.

De ascendência indí-
gena, a mãe, Isabel Pe-
reira, era mulher reso-
luta e destemida. Edu-
cou sozinha os dois fi-
lhos de maneira heroi-
ca. Crescidos, os ir-
mãos combinaram de
juntar dinheiro para a
compra de uma fazen-
da na Serra de Botuca-
tu, onde pudessem vi-
ver melhor e dar mais
conforto à velha.

Obstinado, José tra-
balhou bastante, mas
quando foi buscar suas
economias guardadas
pelo irmão, este descon-
versou e não quis entre-
gar. Decepcionado,
rompeu com ele a pon-
to de retirar o sobreno-

Filho de tropeiro e de mãe índia
se fez patriarca de um clã político

O velho José Cruz ao lado da esposa Isabel
Ferraz Sampaio e dos filhos, 1882.

me Machado para esque-
cer o vínculo de sangue.
E passou a assinar Cruz.

PIONEIRISMO -
Fundador dos “Cruzes,
de Avaré”, José ficou co-
nhecido por suas excen-
tricidades. Veio com a
mulher e alguns filhos, de
Porto Feliz, para o ser-
tão do Rio Novo, “quan-
do a cidade não ia além
de uma capela e duas ou
três ruas”, conforme ob-
servou a cronista Nilda
Autran, esposa de José
Bastos Cruz, médico e
político, mais conhecido
pelo apelido de Zezé, um
dos primeiros netos do
velho Cruz.

Chegou de mudança
e logo abriu a sua pro-
priedade - a Fazenda São

José - mais tarde chama-
da de Fazenda Velha.
Era o dia 1º de setem-
bro de 1874, tempo em
que o Rio Novo nem era
vila ainda.

Em suas terras reser-
vadas para o café, a par-
tir de então edificou uma
casa assobradada “com
todo capricho, com os
portais todos entalhados,
construindo dentro dela
um altar, pois era muito
religioso e costumava re-
zar depois das refeições”,
segundo relato de Jango
Pires, o primeiro histori-
ador avareense.

Habituado a anotar os
fatos mais importantes de
sua vida numa edição
francesa da Bíblia, José
revelou ter se casado em

1870, em segundas núp-
cias, com a ituana Isabel
Ferraz Sampaio, bela lou-
ra de olhos azuis, mas de
fisionomia austera.

Nas páginas do livro
sagrado anotou também
os anos dos nascimentos
de seus fi lhos: José
(1871), João Baptista
(1872), Alberto (1873),
Francisca (1874), Antônio
(1876), Elisiário (1877),
Neposiano (1878), Maria
(1881), Ludgero (1883),
Assunção (1882) e Arge-
miro (1884).

Jango Pires, em suas
reminiscências, registrou
mais. Escreveu que o ve-
lho Cruz mandava fazer
o calçado para seu uso
por um escravo. O curi-
oso era o modelo das bo-

tas, feitas de ponta chata
porque assim servia para
os dois pés, tanto o di-
reito como o esquerdo,
sem diferença.

O mesmo Jango con-
tou que em certa ocasião,
visitado pelo fazendeiro
Francisco Xavier de Al-
meida Pires, este surpre-
endeu o velho cafeicultor
mandando surrar um es-
cravo. “O que está fazen-
do, compadre? Chega!”
– disse. E ouviu, de
pronto, a resposta: “Es-
tou fazendo uma obra de
misericórdia, compadre.
Castigando os que erram
para assim ganharem o
reino do céu”.

CATÓLICO IN-
FLEXÍVEL – Dentre os
filhos de José Cruz, João
Baptista foi o herdeiro
que se sobressaiu. Imi-
tou o genitor na adminis-
tração dos negócios e se
projetou como a mais
importante liderança po-
lítica de Avaré na Repú-
blica Velha.

Os filhos temiam o
velho Cruz. Quando ele
dava um grito, ninguém
se mexia. O próprio co-
ronel João Cruz dizia
que o pai era inflexível
nas resoluções tomadas,
pois jamais admitia argu-
mentos.

O homem não perdia
a missa aos domingos.
Apresentava-se como ca-
tólico apostólico roma-
no. “Era infalível, na úl-

tima missa do domingo,
postava-se sempre jun-
to à porta principal,
para poder sair logo e
voltar às pressas para a
fazenda”, revela Nilda
Autran no seu livro de
memórias.

Porém, acontecia
que após a missa, con-
forme o costume, o vi-
gário dava a bênção do
Santíssimo Sacramento,
cerimônia feita com to-
dos os requintes. “O
velho – lembra a escri-
tora – assistia até o fim,
remoendo a raiva pela
demora. E quando al-
guém falava com ele à
saída, ele, sempre
apressado e zangado,
reclamava: - Além da
malvada missa, esta
maldita bênção!”

Mesmo assim, no
domingo seguinte, lá es-
tava o velho Cruz no
seu posto, cumprindo
seu dever de cristão.
“Naturalmente Deus o
entendia!” – concluiu a
cronista.

Patriarca de numero-
sa família, José Cruz,
morto no final do sécu-
lo dezenove, gerou en-
tre seus filhos, netos e
bisnetos, um governa-
dor de Estado, dois pre-
feitos, dois secretários
de Estado, três deputa-
dos e quatro vereadores.
Legou para Avaré e para
o país uma ilustre des-
cendência.
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SERVIÇOS

O Fundo Social cadastrará, nas próximas semanas, interessados no Curso de Corte e Costura que será
ministrado pelo departamento

Fundo Social assumirá máquinas
do programa Bolsa Família
Ideia é oferecer capacitação e acesso à renda para pessoas cadastradas

O Fundo Social de
Solidariedade informou
que pretende utilizar as
várias máquinas de cos-
tura adquiridas com re-
cursos do Bolsa Famí-
lia em cursos de capa-
citação para os cadas-
trados nesse programa
federal.

Desativados desde o
final de 2012 devido à
finalização de curso, os
equipamentos devem,
nas próximas semanas,
ser transferidos para o
Fundo Social que plane-
ja organizar nos cursos
e favorecer pessoas in-
teressadas em aprender
corte e costura.nto.

As máquinas de cos-
tura foram geridas, até
o final da última gestão,
pela Secretaria Munici-
pal de Assistência e De-
senvolvimento Social
em convênio com o Pro-
grama Nacional  de
Acesso ao Ensino Téc-
nico e Emprego (Prona-
tec). Os cursos eram
feitos  em parceria com
o Inst i tu to Federal
(IFSP), Senai/Senac,
ETEC Professor Faus-Gerido, na cidade,

pela Secretaria Municipal
da Assistência e Desen-
volvimento Social, o Pro-
grama Nacional de Aces-
so ao Ensino Técnico e
Empregos (Pronatec)
está oferecendo novos
cursos de capacitação
profissional. Conforme
divulgado, as disciplinas

ENSINO TÉCNICO

ASSOCIART
Quarta a Domingo
Das 09h00 às 18h00

Box 6 e 7 - Lanchódromo

Pronatec oferece cursos gratuitos
de Capacitação Profissional

Montagem, manutenção e operação de computadores estão entre as opções

são de curta duração e
ministradas nas dependên-
cias da ETEC Professor
Fausto Mazzola.

No total, os interessa-
dos podem escolher entre
os cursos de Montagem/
Manutenção e Operação
de Computadores. Nas
duas modalidades são en-
sinadas metodologias es-

pecificas baseadas em
exercícios teóricos e prá-
ticos de Alta, Média e Pe-
quena Complexidade.

Os participantes rece-
bem orientações por 160
horas/aula e ainda possu-
em direito a benefícios.
Para se inscrever é neces-
sária idade mínima de 16
anos, estar cursando ou já

ter concluído o ensino
médio.

Outras informações
os interessados podem
obter na Secretaria da As-
sistência Social, no Cen-
tro Administrativo Muni-
cipal (Rua Rio Grande do
Sul, 1.810), das 14h às
16h30. As vagas são li-
mitadas.

to Mazzola e Associação
Espírita O Bom Sama-
ritano, os quais cediam
instrutores para a apli-
cação das disciplinas e
uso dos equipamentos.

Contudo, para que
as aulas continuassem
nos moldes sentidos an-
teriormente seria neces-
sária a aquisição de ou-
tras dez máquinas, con-
forme exigências do Se-
nai /Senac. Devido a
isso, elas serão, após
aprovação doConselho
Municipal de Assistên-
cia Social, cedidas ao
Fundo Social que plane-
ja, em parceria com o
Programa Bolsa Famí-
lia, oferecer o curso de
Corte e Costura para a
população beneficiária
do programa federal.

Os interessados em
conhecer mais detalhes
dos futuros cursos po-
dem entrar em contato
com o Fundo Social,
cuja sede funciona de
segunda a sexta-feira,
no horário comercial, na
Rua Maranhão, 1.578.
Outras informações pelo
telefone 3731-2658.


