
ANO XII                                                                                      04 DE MAIO DE 2013 - Nº 614                                                                     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

URBANISMO

Obras darão mais
segurança à Feira da Lua
Para proteção de feirantes e consumidores, Prefeitura implanta nova
rede elétrica na Praça Prefeito Romeu Bretas

A Prefe i tura está
executando obras para
adequar as instalações
elétricas da Praça Pre-
feito Romeu Bretas, a
fim de evitar incêndios
e ocorrências que pos-

sam causar danos aos
frequentadores da Feira
da Lua, que teve sua
realização suspensa na
última quinzena. A par-
tir da noite da próxima
sexta-feira, 10 de maio,
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Series:
rally vai
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ENSINO
TECNOLÓGICO

FATEC será
construída
no Bairro

do Camargo
Página 2.

o evento que agita o  en-
torno da Concha Acús-
tica, voltará a ser pro-
movido com mais segu-
rança para feirantes e
consumidores.
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Vacinação
contra Gripe
prossegue
até 10 de

maio
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SOLIDARIEDADE

É hoje o Mutirão da
Campanha do Agasalho
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Após analisar as alter-
nativas de áreas disponi-
bilizadas pela Prefeitura
da Estância Turística de
Avaré, a coordenação do
Centro Paula Souza, au-
tarquia responsável pela
gestão das FATECs de
São Paulo, selecionou a
área onde será construída
a unidade avareense.

Segundo informações
do Centro Paula Souza, a
Faculdade de Tecnologia
de Avaré será instalada no
terreno próximo ao Cen-
tro de Ressocialização, no
Bairro Camargo.

Os técnicos do Estado
escolheram essa área devi-
do à facilidade de acesso à
Rodovia SP-255 e às suas
dimensões. As análises fo-
ram feitas, em março, pela

FATEC será instalada no Camargo
Centro Paula Souza vai agilizar obras da Faculdade de Tecnologia

arquiteta Bruna Fernanda
Ferreira e por Aguinaldo
Garcez, representantes do
Corpo Técnico do Centro
Paula Souza.

A futura Fatec de
Avaré terá cursos de
Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas,
Agroindústria, Banco de

Dados, Gestão Ambien-
tal e Gestão de Turismo.
Também está sendo ana-
lisado a criação de curso
ligado à Saúde.

 INFORMATIVO TELECENTRO
I - O QUE É UM TELECENTRO?
TELECENTRO são espaços públicos providos de
computadores conectados a Internet em banda lar-
ga, onde são realizadas atividades, com o objetivo
de promover a inclusão digital e social das comuni-
dades 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.
I I I -QUANTO TEMPO  POSSO UTIL IZAR O
TELECENTRO?
Aproximadamente 55 (cinquenta e cinco minutos) di-
ariamente.
IV-É PERMITIDO IMPRESSÃO DE PÁGINAS?
Sim é permitido entre 3(três) a 5 (cinco) páginas. Importante
lembrar que as impressões são para utilidade como:
(curriculuns,trabalho escolar, inscrição para vestibular e ins-
crição 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.

FALECIMENTOS
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BENEDITO BRAMBILA
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VICENZA  CAVEZZI  MILANEZI
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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 aquisição de hipoclorito, tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária, pois o material é utilizado para desin-
fecção dos materiais utilizados, principalmente na inalação, dentre
outros que são de extrema importância para o desenvolvimento das
atividades no Pronto Socorro.
Fornecedor : Arpoli Distribuidora Ltda
Empenhos : 1683/2013
Valor : R$ 588,00
Avaré, 04 de Maio de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças, tal quebra de ordem
cronológica se justifica, pois o material é necessário para a manuten-
ção da frota municipal, sendo  imprescindível para o bom funciona-
mento dos serviços.
Fornecedor : Auto Peças Ferlon Ltda ME
Empenhos : 1992, 2043/2013
Valor : R$ 478,12
Avaré, 04 de Maio de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças, tal quebra de ordem
cronológica se justifica, pois o material é necessário para a manuten-
ção da frota municipal, sendo  imprescindível para o bom funciona-
mento dos serviços.
Fornecedor : E. C. Innocente Albuquerque EPP
Empenhos :  2008/2013
Valor : R$ 28,85
Avaré, 04 de Maio 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 aquisição de cartelas para
controle do Programa do Leite Fluido, ficha de controle individual de
entrega de leite e acompanhamento do peso, tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para atender  as Secretarias da
Municipalidade
Fornecedor : Gril - Graf. E Repres. Indts. Ltda
Empenhos : 1412/2013
Valor : R$  396,00
Avaré, 04 de Maio de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças, tal quebra de ordem
cronológica é necessária para a manutenção da frota municipal, sen-
do imprescindível para o bom funcionamento da municipalidade.
Fornecedor : Jose Geraldo Marques & Cia Ltda ME
Empenhos : 2050, 2051, 2052, 21 12/2013
Valor : R$ 3.299,30
Avaré, 04 de Maio 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 mão de obra para instalação de 04 consultó-
rios odontológicos adquiridos para as unidades básicas, tal quebra
de ordem cronológica se faz necessária para a  instalação no prazo
máximo de 05 dias após a emissão do pedido através de empresa
autorizada pelo fabricante para manutenção da garantia, sendo im-
prescindível para o bom funcionamento dos serviços da municipalidade.
Fornecedor : Leonardo Duarte Rodrigues ME
Empenhos : 1690/2013
Valor : R$ 770,00
Avaré, 04 de Maio de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  locação de multifuncionais, tal quebra de
ordem cronológica se faz necessária para continuidade dos serviços
das impressoras utilizadas para desenvolvimento das atividades de
diversos setores da municipalidade.
Fornecedor : P . V. T. Comercio e Manut. De Moveis P/Esc. Lt da
Empenhos : 16636, 16637, 16638, 16639, 16640, 16641, 16642,
16643, 1945/2012 , 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181,
3182/2013
Valor : R$ 3.223,12
Avaré, 04 de Maio 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 serviços prestado com veículos e fornecimen-
to de peças,  tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para
evitar o risco de suspender a manutenção da frota municipal.
Fornecedor : T . Da Saito Auto Eletrica ME
Empenhos : 3377, 3379, 3378/2013
Valor : R$ 415,00
Avaré, 04 de Maio 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, tal quebra de ordem cronológica é necessária para a
manutenção dos veículos da frota, sendo imprescindível para o bom
funcionamento da municipalidade.
Fornecedor :  Alessandra Filgueiras Gomes ME
Empenhos : 1681, 1990/2013
Valor : R$ 204,00
Avaré, 04 de Maio de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças, tal quebra de ordem
cronológica se justifica, pois o material é necessário para a manuten-
ção da frota municipal, sendo  imprescindível para o bom funciona-
mento dos serviços.
Fornecedor : Auto Peças Brasília Ltda
Empenhos : 1999, 2001/2013
Valor : R$ 2.710,00
Avaré, 04 de Maio de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças, tal quebra de ordem
cronológica se justifica, pois o material é necessário para a manuten-
ção da frota municipal, sendo  imprescindível para o bom funciona-
mento dos serviços.
Fornecedor : Auto Peças Ferlon Ltda ME
Empenhos : 1884, 1885, 1987, 181 1, 1985, 1998, 1991, 1785, 1787,
1788, 1789, 1509, 1508, 1511/2013
Valor : R$ 4.006,66
Avaré, 04 de Maio de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de aquisição de óleo diesel, tal quebra de ordem cronoló-
gica se faz necessária para  atender a necessidade de abastecimento
de óleo diesel do furgão da Central de Alimentação Municipal.
Fornecedor : Auto Posto Bizunga Ltda II
Empenhos : 9291/2012
Valor : R$ 137,50
Avaré, 04 de Maio de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de contratação de empresa especializada para a
locação de equipamentos de som e iluminação para eventos da Se-
cretaria de  Cultura e Lazer, tal quebra de ordem cronológica se faz
necessária, por se tratarem de serviços prestado em evento constan-
te no Calendário Oficial de Eventos do Município
Fornecedor : Benedicto Machado – Sonorização ME
Empenhos : 6049/2012
Valor : R$ 1.900,00
Avaré, 04 de Maio 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 banners e faixas, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para  atender a ne-
cessidade de informativos para uso do Procon.
Fornecedor : C. Aparecida da Silva ME
Empenhos : 3333/2013
Valor : R$ 425,00
Avaré, 04 de Maio 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 aquisição de 120 cestas básicas, tal quebra
de ordem cronológica se faz necessária por se tratar de atividades
realizadas no Fundo  Social de Solidariedade.
Fornecedor : Cristiano V . Camilo T reinamentos ME
Empenhos : 2991/2013
Valor : R$ 5.661,60
Avaré, 04 de Maio de 2013.

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

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de peças, tal quebra de ordem
cronológica se justifica, pois o material é necessário para a manuten-
ção da frota municipal, sendo  imprescindível para o bom funciona-
mento dos serviços.
Fornecedor : Daniel Gustavo Costa Cruz ME
Empenhos : 2006, 2007/2013
Valor : R$ 866,70
Avaré, 04 de Maio de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças, tal quebra de ordem
cronológica se justifica, pois o material é necessário para a manuten-
ção da frota municipal, sendo  imprescindível para o bom funciona-
mento dos serviços.
Fornecedor : E. C. Innocente Albuquerque EPP
Empenhos :  3049/2013
Valor : R$ 779,80
Avaré, 04 de Maio 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 de divulgação da Campanha do IPTU 2013 no
jornal Sudoeste do Estado , por duas edições, tal quebra de ordem
cronológica é necessária visando alertar á população quanto aos bene-
fícios oferecidos pelo município para quitação em dia dos tributos.
Fornecedor : Editora Fartura Ltda
Empenhos :  3006/2013
Valor : R$ 900,00
Avaré, 04 de Maio 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 divulgação da Campanha do IPTU
2013 no jornal Folha de Avaré , por duas edições, tal quebra de ordem
cronológica é necessária visando alertar á população quanto aos be-
nefícios oferecidos pelo município para quitação em dia dos tributos.
Fornecedor : Editora Folha de Avare Ltda
Empenhos :  3013/2013
Valor : R$ 500,00
Avaré, 04 de Maio de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças , tal quebra de ordem
cronológica se justifica tendo em vista a prestação de serviço de reti-
fica de motores e reforma geral de maquinas de grandes porte, as
quais são de grande importância para a municipalidade, como tam-
bém o fornecimento de peças em geral.
Fornecedor : Fatima S. C. T rinca Peças ME
Empenhos : 3050, 3051/2013
Valor : R$ 2.550,00
Avaré, 04 de Maio 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 e peças, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para  manutenção da
frota desta prefeitura, sendo imprescindível para o bom funcionamen-
to dos serviços da municipalidade.
Fornecedor : G . Barbosa & T eixeira Lt da ME
Empenhos : 1889, 1890, 1891, 1892, 201 1, 2012, 2013, 2014,  2018,
2019/2013
Valor : R$ 16.883,75
Avaré, 04 de Maio de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de prestação de serviço, tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária por se tratar de serviço de  manuten-
ção de antenas de retransmissão de imagens  de tv.
Fornecedor : Gerson Casagrandi S/C Ltda ME
Empenhos : 5613/2012
Valor : R$ 960,00
Avaré, 04 de Maio de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de assinatura de boletim da empresa Grifon para
acompanhamento de processos do Município, tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária por se tratar de prestação de serviço
em consultoria assessora publica e acompanhamento de publicações
dos diários oficiais  prestados.
Fornecedor : Griffon Brasil Assessoria Ltda
Empenhos : 141 1/2013
Valor : R$ 640,00
Avaré, 04 de Maio de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de material de construção e
fornecimento de peças, tal quebra de ordem cronológica se justifica,
o material  é necessário para manutenção do Parque de Exposição e
do Camping.
Fornecedor : Irmãos Soldera Ltda
Empenhos : 1437, 3331/2013
Valor : R$ 1.440,35
Avaré, 04 de Maio de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de locação de tendas , tal quebra de ordem
cronológica se justifica, pois a aquisição para atendimento ao publico
no Largo São João no dia 15/03/2013.
Fornecedor : J. A. Garcia Nassar ME
Empenhos : 3332/2013
Valor : R$ 220,00
Avaré, 04 de Maio 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  manutenção da frota desta prefei-
tura, sendo imprescindível para o bom funcionamento dos serviços da
municipalidade.
Fornecedor : J. Sorbo & Cia Ltda ME
Empenhos : 1821/2013
Valor : R$ 80,00
Avaré, 04 de Maio 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  06 varões para cortina com suporte,
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para  atender as
necessidade do funcionamento da Biblioteca Publica do Município.
Fornecedor : Jose Artur Bento Alves ME
Empenhos : 3090/2013
Valor : R$ 313,30
Avaré, 04 de Maio de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças, tal quebra de ordem
cronológica é necessária para a manutenção da frota municipal, sen-
do imprescindível para o bom funcionamento da municipalidade.
Fornecedor : Jose Geraldo Marques & Cia Ltda ME
Empenhos : 2021, 2023, 2026, 3349, 3060, 3350/2013
Valor : R$ 1.819,20
Avaré, 04 de Maio de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças , tal quebra de ordem
cronológica é necessária para a manutenção dos veículos da frota,
sendo imprescindível para o bom funcionamento da municipalidade.
Fornecedor :  L. F . Innocente EPP
Empenhos : 3063/2013
Valor : R$ 239,00
Avaré, 04 de Maio de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças, tal quebra de ordem
cronológica se justifica,  fornecimento de peças de roçadeira e diver-
sos para serviço de transportes, sendo imprescindível para o bom
funcionamento da municipalidade.
Fornecedor : Luis Antonio Pereira de Souza ME
Empenhos : 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1920, 1921/
2013
Valor : R$ 1.055,62
Avaré, 04 de Maio de 2013.

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

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de material de escritório, tal
quebra de ordem cronológica é necessária para utilização nas Secre-
tarias, sendo imprescindível para o bom funcionamento da
municipalidade.
Fornecedor : M. R. Negrao Papelaria ME
Empenhos : 2037, 2057, 3428/2013
Valor : R$ 232,50
Avaré, 04 de Maio 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 copos descartáveis, tal que-
bra de ordem cronológica é necessária para utilização do material na
Garagem Municipal.
Fornecedor : Nogueira & Campiao Ltda ME
Empenhos : 1774/2013
Valor : R$ 3.531,00
Avaré, 04 de Maio de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  locação de multifuncionais, tal quebra de
ordem cronológica se faz necessária para continuidade dos serviços
das impressoras utilizadas para desenvolvimento das atividades de
diversos setores da municipalidade.
Fornecedor : P . V. T. Comercio e Manut. De Moveis P/Esc. Lt da
Empenhos : 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1944, 1946, 1947, 1948,
1950, 1951, 10213, 1943, 1949, 1945, 16634, 16644, 16631, 16632,
16633, 16635, 16645, 16646, 16647, 16648, 16649, 16650/2012, 3169,
3170, 3171, 3173, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3172, 3183,
303, 305/2013
Valor : R$ 23.439.09
Avaré, 04 de Maio 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 lavagem veiculo, tal
quebra de ordem cronológica é necessária para a  conservação da
frota municipal, sendo imprescindível para o bom funcionamento da
municipalidade.
Fornecedor : Protege Car Lavagem e Lubrificação Ltda
Empenhos : 1893/2013
Valor : R$ 350,00
Avaré, 04 de Maio de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item     II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,  vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de material elétrico, tal quebra
de ordem cronológica se justifica, pois o material é necessário para a
manutenção dos semafaros de nossa municipalidade.
Fornecedor : R. H. P . Silvestre ME
Empenhos : 1689/2013
Valor : R$ 884,00
Avaré, 04 de Maio 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 divulgação da Campanha do IPTU
2013, tal quebra de ordem cronológica é necessária visando alertar á
população quanto aos benefícios oferecidos pelo município para qui-
tação em dia dos tributos.
Fornecedor :  Radio Avare Ltda
Empenhos : 3014/2013
Valor : R$ 960,00
Avaré, 04 de Maio 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 e divulgação da Campanha do IPTU
2013,  tal quebra de ordem cronológica é necessária visando alertar á
população quanto aos benefícios oferecidos pelo município para qui-
tação em dia dos tributos.
Fornecedor :  Radio Uniao do Sul S/C Ltda
Empenhos : 3009/2013
Valor : R$ 640,00
Avaré, 04 de Maio 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 com fornecimento de peças, tal quebra de
ordem cronológica se faz necessária para  manutenção da frota desta
prefeitura, sendo imprescindível para o bom funcionamento dos servi-
ços da municipalidade.
Fornecedor : Ricci Maquinas Ltda
Empenhos : 2031/2013
Valor : R$ 174,00
Avaré, 04 de Maio 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 com fornecimento de cabos de aço e
abraçadeiras  e fornecimento de corrente, tal quebra de ordem crono-
lógica se faz necessária para  manutenção do Parque de Expolição e
Camping Municipal, sendo imprescindível para o bom funcionamento
dos serviços da municipalidade.
Fornecedor : Rifer – Comercio de Parafusos e Ferrament as LTda
Empenhos : 1698, 2060/2013
Valor : R$ 995,80
Avaré, 04 de Maio 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 apoio em Eventos da Sec. Mun.
Esportes, tal quebra de ordem cronológica é necessário, pois diante
da insuficiência de recursos humanos nesta Secretaria de Esportes
necessária a contratação dos serviços para desenvolvimento das ati-
vidades da referida Secretaria.
Fornecedor : Rosimary Da Silva Gonçalves
Empenhos : 1981/2013
Valor : R$ 1.100,00
Avaré, 04 de Maio 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 fraldas descartáveis,  tal
quebra de ordem cronológica se justifica, para atendimento da popu-
lação carente pelo Fundo Social do Municipio
Fornecedor : Santec Fabricação e Com. Prod. Limpeza Ltda EPP
Empenhos : 3077/2013
Valor : R$ 27.999,00
Avaré, 04 de Maio 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 conserto da cancela do portão de
entrada da Garagem Municipal,  tal quebra de ordem cronológica se
faz necessária uma vez que a cancela encontra-se com defeito não
podendo ser usada, em seu funcionamento normal a mesma evita
que veículos não pertencentes a Frota Municipal e não autorizados
entrem na Garagem Municipal.
Fornecedor : Serralheria Junior Milanezi Ltda ME
Empenhos : 3392/2013
Valor : R$ 1.680,00
Avaré, 04 de Maio 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 divulgação da Campanha do IPTU
2013, tal quebra de ordem cronológica é necessária visando alertar á
população quanto aos benefícios oferecidos pelo município para qui-
tação em dia dos tributos.
Fornecedor : Sistema Sul de Radiofusão Ltda
Empenhos :  3008/2013
Valor : R$ 810,00
Avaré, 04 de Maio de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de material de limpeza, tal que-
bra de ordem cronológica é necessária para a conservação e limpeza
de uso no Paço Municipal, sendo imprescindível para o bom funciona-
mento da municipalidade.
Fornecedor : Sueli de Fatima Moura Crivelli
Empenhos : 306/2013
Valor : R$ 710,38
Avaré, 04 de Maio 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 serviços prestado com veículos e fornecimen-
to de peças,  tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para
evitar o risco de suspender a manutenção da frota municipal.
Fornecedor : T . Da Saito Auto Eletrica ME
Empenhos : 1936, 1937, 3451/2013
Valor : R$ 390,00
Avaré, 04 de Maio 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  fornecimento de peças
e serviço prestado, tal quebra de ordem cronológica se faz necessá-
ria para  atendimento as solicitações e liberação constantes de pro-
dutos necessários para a manutenção da frota desta prefeitura, sen-
do imprescindível para o bom funcionamento dos serviços da
municipalidade.
Fornecedor : T ecnica Diesel Marson Lt da
Empenhos : 3016, 3398, 3399/2013
Valor : R$ 12.830,00
Avaré, 04 de Maio 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 divulgação da Campanha do IPTU
2013, tal quebra de ordem cronológica é necessária visando alertar á
população quanto aos benefícios oferecidos pelo município para qui-
tação em dia dos tributos.
Fornecedor : V ertente Comunicação Lt da
Empenhos : 301 1/2013
Valor : R$ 930,00
Avaré, 04 de Maio 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 640 pacotes de fermento biológico
seco, tal quebra de ordem cronológica é necessária para a suprir as
necessidade  da Padaria da Central de Alimentação Escolar.
Fornecedor :  Vispan Produtos Alimenticios Ltda
Empenhos : 1703/2013
Valor : R$ 5.088,00
Avaré, 04 de Maio de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de contratação de professor de natação, tal que-
bra de ordem cronológica se faz necessário por se tratar de presta-
ção de serviço de aula de natação destinadas as crianças e adoles-
centes, atendidas por programas de incentivo ao esporte, desenvolvi-
do pela Secretaria Municipal de Esportes.
Fornecedor :  Walter Moreira
Empenhos : 1980/2013
Valor : R$ 1.100,00
Avaré, 04 de Maio 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 aquisição de formicida e
ferramentas, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária por
ser emergencial uma vez que o departamento encontra-se sem esse
produto que é usado para controle de formigas e cupins e materiais
necessários para desenvolvimento das funções.
Fornecedor :  Agroforte Agricola e Pecuaria de Avare Ltda
Empenhos : 3554, 4666, 3505/2013
Valor : R$ 5.589,00
Avaré, 04 de Maio 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 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 : 240/2012
Valor : R$ 634,00
Avaré, 04 de Maio 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 publicação, tal quebra
de ordem cronológica se faz necessária para a publicação do edital
para o setor de licitações.
Fornecedor : Imprensa Oficial Estado S.A
Empenhos : 4894/2013
Valor : R$ 3.318,34
Avaré, 04 de Maio de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças, tal quebra de ordem
cronológica é necessária para a manutenção da frota municipal, sen-
do imprescindível para o bom funcionamento da municipalidade.
Fornecedor : Jose Geraldo Marques & Cia Ltda ME
Empenhos : 4772/2013
Valor : R$ 458,20
Avaré, 04 de Maio de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de aquisição de 02 portas de aço, tal quebra de
ordem cronológica é necessária para atender as necessidades da
escola EMEB Prof. Carlos Papa.
Fornecedor : Lajão Avare Materiais para Construçao Ltda
Empenhos : 4856/2013
Valor : R$ 31 1,90
Avaré, 04 de Maio de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de gêneros alimentícios e ces-
tas básicas, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária por
se tratar de fornecimento à merenda escolar e continuidade ao forne-
cimento da cesta básica do funcionalismo público.
Fornecedor : Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
Empenhos : 1291, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173,
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183,  184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 192, 193, 191, 195, 196, 194, 197, 198, 199, 200, 202,
201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226/2013, 3510/2012
Valor : R$ 317.909,50
Avaré, 04 de Maio de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de serviço prestado com publicação de edital, tal quebra
de ordem cronológica se faz necessária , sendo que é a única empresa
que faz publicações, para este setor de licitações, em jornais de gran-
de circulação e no Diário Oficial da União, conforme a Lei 8.666/93.
Fornecedor :  Patria Designers Pub. E Prop. Ltda
Empenhos : 4857/2013
Valor : R$ 2.1 15,00
Avaré, 04 de Maio 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 passe escolar, tal quebra de
ordem cronológica se faz necessária  para a atender os alunos de
Ensino Fundamental da Rede Estadual.
Fornecedor : Viação Lira Ltda
Empenhos : 4501/2013
Valor : R$ 24.675,30
Avaré, 04 de Maio de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de locação de cilindros e fornecimento de oxigê-
nio, tal quebra de ordem cronológica se justifica, pois os cilindros e
oxigênios são de extrema necessidade para os pacientes .
Fornecedor : White Martins Gases Indtrs S/A
Empenhos : 13074/2012
Valor : R$ 29,00
Avaré, 04 de Maio de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/13 – PROCESSO Nº. 157/13

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças e mão
de obra para retífica de um motor MWM e revisão da bomba injetora
do caminhão VW 13.150.
Data de Encerramento: 16 de maio de 2013  das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 16 de maio 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, 29 de abril de 2013 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 058/13 – PROCESSO Nº. 158/13
Objeto: Aquisição e recarga de extintores para unidades de Saúde.
Data de Encerramento: 16 de maio de 2013  das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 16 de maio de 2013  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística
de Avaré, 29 de abril de 2013 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 059/13 – PROCESSO Nº. 159/13
Objeto: Aquisição de um micro-ônibus com 31 lugares para a Secre-
taria de Esportes.
Data de Encerramento: 17 de maio de 2013  das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 17 de maio 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 abril de 2013 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

LICITAÇÃO
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 060/13 – PROCESSO Nº. 160/13
Objeto: Fretamento de 01 veículo para transportar até 4.700 km du-
rante 07 (sete) meses para a Secretaria de Esportes.
Data de Encerramento: 17 de maio de 2013  das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 17 de maio de 2013  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística
de Avaré, 30 de abril de 2013 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 061/13 – PROCESSO Nº. 161/13
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura de gás para toda a
municipalidade.
Data de Encerramento: 20 de maio de 2013  das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 20 de maio 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 abril de 2013 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 062/13 – PROCESSO Nº. 162/13
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura de peças e acessó-
rios genuínos para reparos da Frota Municipal.
Data de Encerramento: 21 de maio de 2013  das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 21 de maio 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, 03 de maio de 2013 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 030/13 – PROCESSO Nº. 165/13
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos para
as Creches.
Recebimento das Propostas: 07 de maio de 2013 das 8hs até 16
de maio de 2013 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 16 de maio de 2013  das 13:35 às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 16 de maio de 2013  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 03 de maio de 2013 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 031/13 – PROCESSO Nº. 166/13
Objeto: Aquisição de Hialuronato de Sódio para pacientes da Secre-
taria de Saúde.
Recebimento das Propostas: 08 de maio de 2013 das 8hs até 17
de maio de 2013 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 17 de maio de 2013  das 09:35 às 09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 17 de maio de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 03 de maio de 2013 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 032/13 – PROCESSO Nº. 167/13
Objeto: Aquisição de Toxina Botulínica para pacientes da Secretaria
de Saúde.
Recebimento das Propostas: 08 de maio de 2013 das 8hs até 17
de maio de 2013 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 17 de maio de 2013  das 13:35 às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 17 de maio de 2013  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 03 de maio de 2013 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 033/13 – PROCESSO Nº. 168/13
Objeto: Aquisição de equipamentos e mobiliários para UBS/USF.
Recebimento das Propostas: 10 de maio de 2013 das 8hs até 21
de maio de 2013 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 21 de maio de 2013  das 13:35 às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 21 de maio de 2013  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 03 de maio de 2013 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 034/13 – PROCESSO Nº. 169/13
Objeto: Aquisição de lâmpadas para os setores da Secretaria de Cultura.
Recebimento das Propostas: 10 de maio de 2013 das 8hs até 21
de maio de 2013 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 21 de maio de 2013  das 09:35 às 09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 21 de maio de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 03 de maio de 2013 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 035/13 – PROCESSO Nº. 170/13
Objeto: Aquisição de materiais de construção para manutenção de
prédios públicos.
Recebimento das Propostas: 13 de maio de 2013 das 8hs até 22
de maio de 2013 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 22 de maio de 2013  das 09:35 às 09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 22 de maio de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 03 de maio de 2013 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 036/13 – PROCESSO Nº. 171/13
Objeto: Aquisição de impressora e toners coloridos para uso da
municipalidade.
Recebimento das Propostas: 13 de maio de 2013 das 8hs até 22
de maio de 2013 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 22 de maio de 2013  das 13:35 às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 22 de maio de 2013  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 03 de maio de 2013 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 037/13 – PROCESSO Nº. 172/13
Objeto: Aquisição de scanners para uso no Gabinete do Prefeito.
Recebimento das Propostas: 14 de maio de 2013 das 8hs até 23
de maio de 2013 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 23 de maio de 2013  das 09:35 às 09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 23 de maio de 2013  às 10:00
horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitu-
ra da Estância T urística de Avaré, 03 de maio de 2013 –
Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 038/13 – PROCESSO Nº. 173/13
Objeto: Aquisição de peças para manutenção de Kombis do Trans-
porte Escolar.
Recebimento das Propostas: 14 de maio de 2013 das 8hs até 23
de maio de 2013 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 23 de maio de 2013  das 13:35 às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 23 de maio de 2013  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 03 de maio de 2013 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

Repetição de TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/13
PROCESSO Nº. 133/13

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de
materiais,máquinas,equipamentos e mão de obra para recuperação
de pavimentação asfáltica em diversas ruas.
Data de Encerramento: 22 de maio de 2013  às 09:30 horas, Dep.
Licitação.
Data de Abertura: 22 de maio de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urísti-
ca de Avaré, 02 de maio de 2013 – Érica Marin Henrique – Pre-
sidente da CPJL.

DELIBERAÇÃO
Pregão Presencial n° 035/13 – Processo n° 087/13

Considerando a solicitação feita pela Secretaria Municipal de Saú-
de através da CI 163874, anexa ao Processo, a Senhora ÉRICA MARIN
HENRIQUE, Pregoeira Oficial, no uso de suas atribuições legais,
DETERMINA a rerratificação do edital em epígrafe, nos termos a se-
rem conferidos no site: www.avare.sp.gov.br
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei  8.666/93 c/c Lei
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 15 de maio de 2.013, às
14 horas,  para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 26 de abril de 2013.

Pregão Presencial n° 043/13 – Processo n° 101/13
Considerando a solicitação feita pela Secretaria Municipal de Agri-
cultura, Abastecimento e Meio Ambiente através da CI 164158, anexa
ao Processo, a Senhora ÉRICA MARIN HENRIQUE, Pregoeira Ofici-
al, 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
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 21 de maio de 2.013, às
14 horas,  para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 02 de maio de 2013.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 059/13 – Processo nº. 139/13

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa JONAS BENTO
CORREA 29665244809, com valor global de R$ 7.650,00 (sete mil
seiscentos e cinquenta reais)  objetivando a contratação de profes-
sor de Bocha, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 16 de abril de 2013 – Paulo Dias
Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 060/13 – Processo nº. 145/13
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa PAMELA
COUTINHO - ME, com valor global de R$ 291,20 (duzentos e no-
venta e um reais e vinte centavos)  objetivando a aquisição de
máquina fotográfica para o Setor de Patrimônio, com fulcro no artigo
24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré,
23 de abril de 2013 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

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 dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  a Empresa MHMB DALFRÉ EPP , objetivando a aquisição de
cadeira de banho para atender paciente da Secretaria da Saúde, rela-
tiva ao Pregão Eletrônico nº. 003/13 – Processo nº. 1 15/13 - Ho-
mologado em: 24/04/2013 .

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  as Empresas MHMB DALFRÉ EPP , referente os lotes 01 e 05
, LOJA  DA ESCOLA LTDA ME, referente o lote 03, EQUIPOS CO-
MERCIAL LTDA ME, referente os lotes 10 e 11, BS EQUIPAMEN-
TOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, referente o lote 06, BIUDES
& OLIVEIRA  EQUIPAMENTOS LTDA ME, referente o lote 07,
objetivando a aquisição de equipamentos e mobiliários para USB e
USF, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 007/13 – Processo nº. 121/
13 - Homologado em: 30/04/2013 .

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dispos-
to no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA  a
Empresa MHMB DALFRÉ EPP , objetivando a aquisição de freezer para
a EMEB “Prof. Clarindo Macedo”, relativa ao Pregão Eletrônico nº.
008/13 – Processo nº. 122/13 - Homologado em: 30/04/2013 .

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  a Empresa MIXER MAGAZINE E UTILIDADES L TDA EPP,
objetivando a aquisição de materiais elétricos para o novo prédio do
CREAS, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 009/13 – Processo nº.
123/13 - Homologado em: 02/05/2013 .

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 024/09 – Processo nº. 085/09, Contrato (068/09),
que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a
empresa DORIVAL DIONÍZIO GOMES - ME, objetivando a aquisição
de cotas de gás para a Secretaria da Educação, com prorrogação até
24 de maio de 2013. O valor desta prorrogação de contrato é de R$
28.277,08 (vinte e oito mil duzentos e setenta e sete reais e oito
centavos)  – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 084/12 – Processo nº. 339/12, Contrato (292/12),
que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a
empresa VIAÇÃO LIRA  LTDA, objetivando a locação de micro-ôni-
bus para o Transporte Escolar, com prorrogação até 31 de julho de
2013. O valor desta prorrogação de contrato é de R$ 144.700,00 (cento
e quarenta e quatro mil e setecentos reais)  – Paulo Dias Novaes
Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 140/12 – Processo nº. 557/12, Contrato (491/12),
que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a
empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, objetivando
o fornecimento de gases acondicionados em cilindros de alta pres-
são para uso medicinal, com prorrogação até 10 de maio de 2013. O
valor desta prorrogação de contrato é de R$ 94.773,00 (noventa e
quatro mil setecentos e setenta e três reais)  – Paulo Dias Novaes
Filho – Prefeito Municipal.
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OBRAS E SERVIÇOS

Por determinação do
governo municipal foram
intensificados esta semana
os trabalhos da Operação
Tapa-Buracos que está
sendo feita no município
desde o começo do atual
mandato.

Além da programada
contratação da empresa
terceirizada, cujo proces-
so licitatório está em an-
damento, a Prefeitura está
providenciando a aquisi-
ção de novo lote de mas-
sa asfáltica.

Com licitação em an-
damento, no próximo dia
10 de maio, está prevista
a abertura dos envelopes
para a compra das 500 to-
neladas de asfalto. No iní-

Prefeitura vai comprar mais 500 toneladas
de asfalto para Operação Tapa-buracos

cio do ano, a Prefeitura
adquiriu 400 toneladas de
asfalto, dos quais 340 to-
neladas já foram emprega-
das para recuperar o leito
da malha viária urbana e
rural.

Independente destas
medidas, a Tapa-Buracos
continua por toda a cida-
de, juntamente com os tra-
balhos de recolocação de
lajotas. A Secretaria de
Obras, Habitação e Servi-
ços tem priorizado as vias
que apresentam situação
mais precária, conforme
pedidos feitos pela popu-
lação.

Na última semana, as
equipes recuperaram vias
pavimentadas com lajotas

nos bairros Alto da Boa
Vista e Colina Verde, além
de áreas do bairro rural
Ponte Alta e trechos da
Rua Álvaro Lemos Torres,
na Brabância, nas imedia-
ções da ETEC Professor
Fausto Mazzolla, que es-
tavam bem danificados.

“Estamos recupe-
rando as principais ruas
de cada bairro como
forma de favorecer o
tráfego de veículos em
geral .  Quando essas
áreas estiverem conclu-
ídas, o trabalho será
deslocado para outras
regiões também atingi-
das pelos problemas”,
informam os técnicos
municipais.

SOLIDARIEDADE

Neste sábado, 4 de
maio, a partir das 8 ho-
ras, acontecerá uma das
principais ações da Cam-
panha do Agasalho
2013. Grupo de volun-
tários e integrantes do
Fundo Social de Solida-
riedade farão a primeira
a coleta dos donativos
porta a porta nos princi-
pais bairros de Avaré.

“A população pode
doar cobertores, agasalhos
e roupas em bom estado
de conservação”, infor-
mam os organizadores da

Começa hoje a Campanha do Agasalho
campanha, que conta com
a parceria do Tiro de Guer-
ra, Sabesp, Polícia Civil,
Polícia Militar, Academia de
Defesa Militar, Corpo de
Bombeiros, ACIA, Casas
Pernambucas, Trainertek e
outras empresas locais.

De iniciativa do Gover-
no do Estado, através do
Fundo Social de Solidarie-
dade de São Paulo (Fus-
sesp), a Campanha de 2013
adotou como slogan a frase
“Roupa boa, a gente doa”
e tem como padrinho o ator
Reynaldo Gianecchini.

Conforme ocorre há
vários anos, os donativos
arrecadados serão encami-
nhados às entidades assis-
tenciais, hospitais, alber-
gues e estabelecimentos
assistenciais de cada mu-
nicípio.

PONTOS DE COLE-
TA - Até o final da Campa-
nha do Agasalho, a popula-
ção avareense pode depo-
sitar suas doações nas cai-
xas instaladas nos 20 pon-
tos de coletas espalhados
pela cidade.

Identificadas com o

cartaz do evento, as cai-
xas estão nos seguintes lo-
cais: supermercados Di
Sole, Saladão Bonsuces-
so, Saladão Brabância,
Saladão Max, Pinheirão
Max, Pinheirão Matriz e
Jaú Serv; Paço Municipal,
Centro Administrativo
Municipal, Biblioteca Mu-
nicipal Professor Francis-
co Rodrigues dos Santos,
Trainnertek, Câmara Mu-
nicipal, rádios Cidadania
FM e Interativa FM, sede
do Batalhão da Polícia
Militar, ETEC Professor

Fausto Mazzolla e Casas
Pernambucanas.

“Pretendemos arrecadar
o maior número de peças
para auxiliar as famílias e
grupos cadastrados pela Pre-
feitura”, destacaram os res-
ponsáveis pela iniciativa.

PRIMEIRO POSTO –
O primeiro ponto de arreca-
dação foi instalado no Cen-
tro Avareense de Integração
Cultural – CAIC Djanira no
feriado do Dia do Trabalho,
quando ocorreu no local o
“1º de Maio com Arte”.

Montado entre as bar-

racas de artistas e arte-
sãos, o posto serviu para
chamar a atenção do pú-
blico para a campanha
deste ano. “Nosso obje-
tivo, além de arrecadar
as doações, foi de escla-
recer a importância des-
sas doações para os gru-
pos atendidos pela Cam-
panha do Agasalho. Nos-
sa expectativa é de obter
bons resultados também
neste ano”, enfatizaram
os técnicos do Fundo
Social de Solidariedade
do município.

Foram recuperadas, esta semana, vias dos bairros Alto da Boa Vista e Brabância
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ANULAÇÃO
Fica ANULADA a licitação na modalidade Pregão Presencial  nº.
040/13 – Processo nº. 098/13, objetivando a aquisição de Trophic
Fiber para pacientes carentes, conforme preceitua a súmula 473 do
Supremo Tribunal Federal. - Anulada em: 24/04/13 – Paulo Dias
Novaes Filho – Prefeito Municipal.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADO os Lotes 02, 04, 08, 09 e 12 do Pregão Eletrôni-
co  nº. 007/13 – Processo nº. 121/13, objetivando a aquisição de
equipamentos e mobiliários para UBS e USF, conforme preceitua o
“caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada
em: 30/04/13 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade Pregão Presencial  nº.
019/13 – Processo nº. 056/13, objetivando a aquisição de sacos de
lixo para manutenção de praças, jardins e varrição, conforme preceitua
o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada
em: 22/04/13 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

TERMO DE REALINHAMENTO DE PREÇO
Fica REALINHADO o valor do contrato na modalidade Dispensa de
Licitação  n° 050/13 -  Processo  n° 092/13, que faz entre si a Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré e o Senhor NOÉ RODRIGUES
SILVEIRA, objetivando a locação de imóvel na Rua Maranhão nº 1.579
para instalação do Telecentro.
Valor total do Realinhamento: R$ 618,84 (seiscentos e dezoito re-
ais e oitenta e quatro  centavos).
Realinhado em: 08/04/13 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

ADITIVO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 133/12 – Processo nº. 392/12 fica
aditado o valor de R$ 1.130,00 (hum mil cento e trinta reais),  para
a empresa EDUARDO STENGEL DE CARVALHO & CIA  LTDA ME, o
que corresponde a aproximadamente 8,03% (oito vírgula zero três
por cento ) do valor total adjudicado no processo licitatório em ques-
tão objetivando a contratação de empresa para serviço de
desinsetização no prédio da Secretaria da Educação e Unidades
Escolares - Assinatura do T ermo Aditivo em: 24 de abril de 2013.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/12 – Processo nº. 261/12 fica
aditado o valor de R$ 80.405,10 (oitenta mil quatrocentos e cinco
reais e dez centavos),  para a empresa QUEBEC CONSTRUÇÕES
E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A, o que corresponde a aproxima-
damente 8,85% (oito vírgula oitenta e cinco por cento ) do valor
total adjudicado no processo licitatório em questão objetivando a
contratação de empresa para operação e manutenção do Aterro Sani-
tário - Assinatura do T ermo Aditivo em: 22 de abril de 2013.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 002/13 – Processo nº. 1 14/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: BARONI & F ABBRI COMÉRCIO DE PROD.
NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME.
Objeto: Aquisição de suplementos alimentares para pacientes de
avaliação social.
Valor Global: R$ 40.201,00 (quarent a mil duzentos e um reais).
Data da Assinatura do Contrato: 23/04/2013.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 003/13 – Processo nº. 1 15/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: MHMB DALFRÉ  EPP .
Objeto: Aquisição de cadeira de banho para atender paciente da
Secretaria de Saúde.
Valor Global: R$ 1.248,00 (hum mil duzentos e quarent a e oito reais).
Data da Assinatura do Contrato: 24/04/2013.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 007/13 – Processo nº. 121/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: MHMB DALFRÉ  EPP .  (lotes 01 e 05)
Valor Total: R$ 33.180,00 (trint a e três  mil cento e oitent a reais).
Contrat ado: LOJA  DA ESCOLA LTDA ME. (lote 03)
Valor Total: R$ 44.630,00 (quarent a e quatro mil seiscentos e
trinta reais).
Contrat ado: EQUIPOS COMERCIAL  LTDA ME. (lotes 10 e 11)
Valor Total: R$ 12.380,00 (doze mil trezentos e oitent a reais).
Contrat ado: BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (lote 06)
Valor Total: R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais).
Contrat ado: BIUDES & OLIVEIRA  EQUIPAMENTOS LTDA ME. (lote 07)
Valor Total: R$ 2.219,00 (dois mil duzentos e dezenove reais).
Objeto: Aquisição de equipamentos e mobiliários para USB e USF.
Data da Assinatura do Contrato: 30/04/2013.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 008/13 – Processo nº. 122/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: MHMB DALFRÉ EPP .
Objeto: Aquisição de freezer para a EMEB “Prof. Clarindo Macedo”.
Valor Global: R$ 1.840,00 (hum mil oitocentos e quarent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 30/04/2013.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 009/13 – Processo nº. 123/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: MIXER MAGAZINE E UTILIDADES L TDA EPP.
Objeto: Aquisição de materiais elétricos para o novo prédio do
CREAS.
Valor Global: R$ 1.412,00 (hum mil quatrocentos e doze reais).
Data da Assinatura do Contrato: 02/05/2013.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 01 1/13 – Processo nº. 041/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: SANTEC FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUT OS
DE LIMPEZA LTDA – EPP.
Objeto:  Aquisição de fraldas descartáveis e absorvente geriátrico para
atender mandados judiciais.
Valor Global: R$ 13.706,00 (treze mil setecentos e seis reais).
Data da Assinatura do Contrato: 01/03/2013.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 014/13 – Processo nº. 047/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância T urística de Avaré
Contratado: FIGUEIREDO S/A.
Objeto:  Aquisição de materiais de construção para manutenção de
vias públicas.
Valor Global: R$ 47.780,00 (quarent a e sete mil setecentos e
oitenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 06/03/2013.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 024/13 – Processo nº. 063/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: EDUARDO MOURA  SALA MALAVILA LTDA – ME.
Objeto:  Aquisição de kits escolares para Creches, Educação Infantil
e Ensino Fundamental.
Valor Global: R$ 584.992,93 (quinhentos e oitent a e quatro mil
novecentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 1 1/04/2013.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 026/13 – Processo nº. 068/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: STYLLUS SPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPOR-
TIVOS LTDA – ME.
Objeto:  Registro de Preços de medalhas e troféus para eventos es-
portivos.
Valor Global: R$ 44.547,60 (quarent a e quatro mil quinhentos e
quarenta e sete reais e sessenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 26/03/2013.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 027/13 – Processo nº. 069/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: BR ARBITRAGEM EM EVENTOS DESPORTIVOS LTDA.
Objeto:  Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de arbitragem.
Valor Global: R$ 36.000,00 (trint a e seis mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 26/03/2013.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 030/13 – Processo nº. 075/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: MANDURI PNEUS L TDA.
Objeto:  Registro de Preços para aquisição futura de pneus para toda
a administração.
Valor Global: R$ 747.251,00 (setecentos e quarent a e sete mil
duzentos e cinquenta e um reais).
Data da Assinatura do Contrato: 28/03/2013.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 031/13 – Processo nº. 078/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS L TDA – EPP.
Objeto:  Contratação de gráfica para a impressão de 500 jornais por
mês, a serem elaborados pelo Centro Literário “Anita Ferreira de Maria”.
Valor Global: R$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e oitent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 02/04/2013.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 032/13 – Processo nº. 082/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA – EPP.
Objeto:  Aquisição de materiais de higienização para Creches.
Valor Global: R$ 56.099,20 (cinquent a e seis mil novent a e nove
reais e vinte centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 03/04/2013.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 033/13 – Processo nº. 083/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: IRMÃOS SOLDERA  LTDA.
Objeto:  Aquisição de tambores de folha.
Valor Global: R$ 6.662,50 (seis mil seiscentos e sessent a e dois
reais e cinquenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 03/04/2013.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 034/13 – Processo nº. 086/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: VIAÇÃO LIRA  LTDA.
Objeto:  Aquisição de vale transporte para o funcionalismo municipal.
Valor Global: R$ 222.300,00 (duzentos e vinte e dois mil e tre-
zentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 04/04/2013.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 038/13 – Processo nº. 094/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: RETILIDER RETÍFICA  DE MOTORES LTDA – ME.
Objeto:  Contratação de empresa para manutenção e conserto de
caminhão com fornecimento de peças.
Valor Global: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 16/04/2013.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 045/13 – Processo nº. 103/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: PRIMAR-NET INST ALAÇÕES ELÉTRICAS E
INFORMÁTICA LTDA ME.
Objeto:  Aquisição de materiais elétricos para a Feira da Lua.
Valor Global: R$ 15.640,45 (quinze mil seiscentos e quarent a
reais e quarenta e cinco centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 15/04/2013.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 049/13 – Processo nº. 090/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: COMUNIDADE TERAPEUTICA  NOVA JORNADA.
Objeto:  Prestação de serviços de atividades de recuperação de de-
pendentes químicos do álcool e drogas.
Valor Global:  R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 19/03/2013.

Modalidade: Dispensa nº. 054/13 – Processo nº. 106/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: HÉLIO COSTA DE OLIVEIRA 17052752816.
Objeto:  Contratação de professor de Handebol.
Valor Global:  R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2013.

Modalidade: Dispensa nº. 055/13 – Processo nº. 109/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: AUTO RIO NOVO LTDA.
Objeto:  Locação de imóvel na Avenida Prefeito Paulo Novaes nº 11
para instalação da Secretaria de Turismo.
Valor Mensal:  R$ 2.240,23 (dois mil duzentos e quarent a reais e
vinte e três centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 02/04/2013.

Modalidade: Dispensa nº. 056/13 – Processo nº. 120/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: CLODOALDO APARECIDO MUNHOZ.
Objeto:  Locação de imóvel na Rua Suzana Garcia Ferreira nº 399
para instalação da Unidade de Saúde da Família VI (USF VI).
Valor Mensal:  R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 08/04/2013.

Modalidade: Dispensa nº. 059/13 – Processo nº. 139/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: JONAS BENTO CORREA 29665244809
Objeto:  Contratação de professor de Bocha.
Valor Global:  R$ 7.650,00 (sete mil seiscentos e cinquent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 16/04/2013.

Modalidade: Dispensa nº. 060/13 – Processo nº. 145/13
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: PAMELA COUTINHO – ME.
Objeto:  Aquisição de máquina fotográfica para o Setor de Patrimônio.
Valor Global:  R$ 291,20 (duzentos e novent a e um reais e vinte cent avos).
Data da Assinatura do Contrato: 23/04/2013.

EXTRATO DE CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Modalidade: Concorrência Pública nº. 005/1 1 – Processo nº. 155/1 1
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Objeto:  Fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão
de obra para execução de serviços de manutenção e conservação
geral da EMEB “Profª Zainy Zequi de Oliveira”.
Valor Global:  R$ 57.902,59 (cinquent a e sete mil novecentos e
dois reais e cinquenta e nove centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 03/04/2013.
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INEDITORIAIS

Secret aria Municip al de Assistência e
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal da Pessoal Portadora de
Deficiência – CMPPD

Lei Estadual nº 7853/1989 - Lei Municipal – nº 68/2001 - 140/2001
Decreto- 3.491/2013

Convocação
O Presidente do Conselho Municipal de Pessoas Portadoras de Defi-
ciência (CMPPD), Sr. José Ricardo Cegarra,   convoca os/as Con-
selheiros e seus Suplentes , para Reunião Ordinária   que será rea-
lizada no dia 09/05/13  às 15:00 horas,  na sala dos Conselhos Muni-
cipais junto à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social  situada na rua Rio Grande do Sul, 1750 – fundos.
Pauta:
· Leitura de ata, documentos, deliberações/encaminhamentos;
· outras providências.

Contamos com a  presença de todos
em caso de imprevistos, favor comunicar por escrito  com antece-

dência e-mail:secmunicipais@hotmail.com

FUNDAÇÃO REGIONAL  EDUCACIONAL DE AVARÉ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 26/2013
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado
pela Sra. Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin, convoca o classifi-
cado do Cadastro de Reserva, do Concurso Público 01/2012, homolo-
gado pelo Edital de 17/10/2012, para o emprego de AUXILIAR DE
LIMPEZA, conforme a classificação abaixo descrita; para compare-
cer no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data da publica-
ção deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos, situado a
Praça Pref. Romeu Bretas nº 163, das 08h30min às 12h00min e das
14h00min às 17h00min. O não comparecimento no prazo acima im-
plicará na desistência da vaga.
Class.  Nome
03 – Luciana Izilda de Oliveira
Estância Turística de Avaré, 03 de maio de 2013.

Presidente
Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
COMTUR AVARÉ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2013

1ª, 2ª CONVOCAÇÃO
O presidente do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR Avaré ,
no uso das atribuições que lhe confere a Lei 1.275, de 10 de novem-
bro de 2009, Artigo 10, §s 1º, 2º e 3º e Artigo 14, CONVOCA seus
conselheiros e CONVIDA os cidadãos avareenses interessados no
desenvolvimento turístico do município, para comparecerem à 2ª Reu-
nião  Ordinária , a ser realizada no dia 07 de maio de 2.013, terça-
feira , na sede da Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos e
Agrônomos de Avaré (AREA), Rua dos Engenheiros, 26, Colina da
Boa Vista, Avaré-SP, em primeira chamada às 19h00, com a mai-
oria simples de seus membros; e em segunda chamada às 19h30 ,
com qualquer quórum, independente da proporcionalidade de sua
constituição, para deliberar sobre a seguinte PAUTA: I. Abertura; II.
Expediente: 1) Comunicação do Presidente; 2) Informes da Se-
cretaria Executiva; III. ORDEM DO DIA: 1. Leitura, discussão e
votação da ata da reunião anterior; 2. Apresentação e discussão
de proposta de Regimento Interno (RI); 3. DADE – Ofícios envia-
dos ao Secretário de T urismo de Avaré - 2011, 2012 e 2013; 4.
Comissão de Pesca Amadora e Esportiva – Relato da reunião do
dia 29/05/2013 – CAC; 5. Apresentação do Plano Setorial de Tu-
rismo - Prazos; 6. Informes dos conselheiros; 7. Demais assuntos,
deliberativos ou não, mas de interesse do colegiado de turismo;
8. Encerramento.
Estância Turística de Avaré, 30 de abril de 2.013

LAMBERTUS HEIJMEIJER
Presidente

VILMA ZANLUCHI
Secretária Executiva

FERNANDO FRANCO AMORIM
Secretário Adjunto

ATA DE REUNIÃO
1º Reunião do COMTUR´

Reunião Ordinária- 09 de Abril de 2013
Aos nove dias do mes de Abril de dois mil às dezenove   horas e trinta
minutos , na AREA- Associação Regional  dos Engenheiros Arquite-
tos  e Agrônomos de Avaré, à  Rua dos Engenheiros, 26- Colina da
Boa Vista- Avaré- SP, com a presença dos representantes dos dife-
rentes seguimentos turísticos  de Avaré, e convidados , conforme
lista de presença, iniciou-se  a reunião ordinária do CONSELHO
MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR, devidamente convocada no
Seminário do município publicado no dia   de         de 2013, para
deliberar sobre os seguintes pontos-: -CRIAÇÃO DO COMTUR, APRE-
SENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR, PLANO SETORIAL,  FUMTUR,
COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA .
Abrindo a Reunião Ordinária, o Sr.Lambertus, falou sobre a criação
do COMTUR em 22 de agosto de 2001, Plano Diretor aprovado em 27
setembro de 2011 e sobre os Conselhos em geral. Sr.Lambertus con-
vidou o Sr. Marcos Rutigliano, Presidente do Conselho Municipal do
Plano Diretor – CMPD, para dar as explanações sobre o Plano Dire-
tor. Sr.Marcos iniciou, apontando criticas aos conselhos, que na sua
maioria são formados para atender interesses de chefes de executivo
e que não tem autonomia. Estes conselhos têm os membros nome-
ados pelo prefeito, portanto são conselho chapa branca. Deveriam
ser compostos por pelo menos 50 % sociedade civil comprometida
com o futuro. As verbas repassadas pela federação e pelo estado
exigem um conselho atuante, deliberativo e ou consultivo. Alguns
conselhos não funcionam, servem apenas para referendar. Conselho
tem que ter autonomia, pensamento próprio, não adianta importar
situações de outros conselhos. Para que se transforme em ferramen-
ta de desenvolvimento do turismo, tem que produzir resoluções, colo-
car na internet, e completou dizendo que exige muito esforço de seus
integrantes. Aguardando resposta para saber como funcionarão os
conselhos. Não pode se abrir mão senão extingue o conselho. As
verbas do DADE foram mal utilizadas, tem que ser cobrado no dia a
dia. O Turismo tem vida própria, não pode haver subserviência. Tem
que fazer PPA, que deve ser baseado em ações, refletir conselhos e
diretrizes, para amarrar todo o governo. Em seguida, Sr. Secretário
da Cultura, Gilson Câmara  ressalta que é importante os membros
do conselho não terem envolvimento político. Falou sobre o Conselho
de Cultura, cujas determinações, ele assina embaixo, e que o Conse-
lho de Cultura é composto por 70 % sociedade civil e 30% nomeação
política. Sr. Marcos  perguntou da verba do turismo, com a suspeita
de que  nunca foi aplicada na cidade a verba do DADE. Espera que
agora seja aplicada. Gerson Cardoso,  representante do Conselho
Municipal do Desenvolvimento Rural –CMDR ,comenta: Falta traçar
metas, tem que ter firmeza nas decisões e não ser políticos, cuidar
de prioridades e executá-las. Lambertus  comenta que o COMTUR
tem o caráter consultivo e deliberativo e como objetivo o desenvolvi-
mento turístico.  Em seguida o Sr. Lambertus   leu a Lei do COMTUR.
Ressalta que é importante a presença de algum representante do
COMTUR em viagens junto com o Secretário de Turismo, que se
consegue mais do que o Secretário sozinho, e completou dizendo
que para se conseguir algumas verbas é necessário que se tenha o
COMTUR ativo na cidade. Além do COMTUR temos o FUMTUR que
recebe verbas de algumas atividades, hoje somente por locações de
espaços para barracas no Camping Municipal, e que a verba é usada
para tudo menos turismo. Completou dizendo que arrecadações pro-
venientes de espaços públicos como, Toa toa , Madalena, deveriam
ir para o  FUMTUR. –Fundo Municipal de Turismo. Continuando Angêla
Golin, Presidente do CONDEPHAC-  acha que a conta tem que ser
administrada pelo Conselho, tem que haver outra forma de controle,
sugere um tesoureiro do COMTUR para acompanhar as arrecada-
ções.  Solicitando a palavra, Sidnéia Mazza , Jornal Sudoeste
Avaré,  pergunta: Como fica a Emapa? Arrecadação de eventos da
Emapa deveria ir para FUMTUR. Fernando Alonso , Secretário Muni-
cipal de Turismo responde que esta sendo estudado, e que dinheiro
(arrecadação) não vem para FUMTUR. Fernando Alonso, e acha que
o parque cumpre bem a parte de agronegócios. Defende que o parque
tem que ser reestruturado e voltado para o Turismo também, poderia
ter vida própria, e atrai tanto quanto a represa, turistas e congressis-
tas. Sandra Scarcelli  – Hotel Aquaville, pergunta sobre verba do
ISS, já está acontecendo? Está na Lei do plano diretor, Artigo 5, pará-
grafo 24 destina 1% ao FUMTUR. Fernando Alonso,  ao saber que
consta em Lei, procuroui saber na Prefeitura no setor competente foi
informado que era inconstitucional. Sidnéia Mazza  pergunta: As reu-
niões serão todo mês? Lambertus  responde: sim, será determinado
pela Diretoria e apresentado ao Conselho um calendário anual.
Fernando Alonso  apresenta o plano de trabalho da Secretaria de
Turismo de Avaré. Lambertus comenta que todas os eventos de ou-
tras secretarias devem passar pelo turismo. Marcos sugere colocar
no Plano Diretor, um sistema municipal de informações. Em seguido,
iniciou-se a preparação para eleição da Diretoria do Comtur entre os
representantes, titulares e suplentes presentes, para a formação das
chapas  com a finalidade de concorrer aos cargos de Presidente,

Vice- Presidente, Secretário Executivo, Secretário adjunto . Sr.
Lambertus explanou sobre os critérios que constam na Lei do
COMTUR. Em seguida, Sra.Angela Golin, sugeriu um recesso de 10
minutos para apresentação de candidatos e eventuais chapas. Apre-
sentou-se chapa única, composta por-Lambertus : Presidente,
Sandra Scarcelli : Vice-Presidente, Vilma Zanluchi : Secretária
Executiva, Fernando Franco Amorim : Secretário-Adjunto, aclama-
da por unanimidade. Agradecimentos foram feitos por todos, e fotos
foram tiradas para documentar a ata da reuniõ. Fernando Alonso   -
Secretário de Turismo, faz convite para evento Viver sem Limites no
parque Fernando Cruz Pimentel das 14h às 16h( data)na corrente
semana. Vilma Zanluchi, Titular ADERJ, solicita   sobre a disponi-
bilidade de um local, para as acomodar a Secretaria do COMTUR.
Nada mais a tratar, a Reunião encerrou-se às 22 horas, elaborada por
mim Vilma Zanluchi, secretária executiva e que após aprovada será
assinada por mim, secretária, e Lambertus j.A.M.v.H.Heijmeijer, pre-
sidente, e publicada no Semanário Oficial do Municipio.

CONVOCAÇÃO
Ficam CONVOCADOS, por meio da presente publicação, os conse-
lheiros do CMPC – Conselho Municipal de Política Cultural para REU-
NIÃO ORDINÁRIA a ser realizada no próximo dia 06 de maio de 2013
(segunda-feira) às 18h30min, no CAC – Oficinas Culturais José Reis
Filho, na Rua Rio de Janeiro, 1763.
Pauta da Reunião:
· Comunicações do Presidente;
· Aprovação da ata da reunião de 04/04/2013 enviada por correio ele-
trônico;
· Apontamentos da Secretaria;
· Processo 08/2013  – Regulamento utilização CAC - Leitura, discus-
são e votação;
· Processo 1 1/2013 – Regulamentação do Premio Cultural - Leitura,
discussão e votação;
· Processo 14/2013 - Projeto Cultural “Revolução de 1932”;
· Processo 15/2013  - Conservação e preservação de jornais raros e
antigos de Avaré;
· Processo 16/2013  – Assinatura de Periódicos para a Biblioteca Mu-
nicipal;
· Processo 17/2013  – Cia. Estável Promodança Temporada 2013;
· Processo 18/2013  – Feira do Livro - Associação Beneficente Canti-
nho da Criança e do Adolescente;
· Assuntos de interesse do CMPC.
As reuniões do CMPC são abertas à população.
Avaré, 29 de abril de 2013.

Gumercindo Castelucci Filho
Presidente

SECRETARIA DA CULTURA E LAZER
CMPC – Conselho Municipal de Política Cultural

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0007469-58.2012.8.26.0073 -

ORDEM Nº 1523/2012
O(A) Doutor(a) Fabrício Orpheu Araújo, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª
Vara Cível, do Foro Foro de Avaré, da Comarca de de Avaré, do Esta-
do de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) Adriano de Araújo, atualmente em local incerto e
não sabido, portador do CPF nº 297.218.628-19 e RG nº 296513933,
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Ordinário por parte
de Fundação Regional Educacional de Avaré - Frea, alegando em
síntese haver celebrado contrato de prestação de serviços educacio-
nais, onde esteve matriculado e freqüentou o curso superior de Edu-
cação Física-Licenciatura nos autos de 2006,2007 e 2008, deixando
de pagar as mensalidades
de 10/08/2008 a 10/12/2008, no valor de R$420,00(quatrocentos e
vinte reais), mais o valor correspondente a uma dependência, vencidas
em 10/05/2008 a 10/06/2008, no valor de R$100,00(cem reais), sendo
que o valor total devido à autora e atualizado até 29/05/2012 é de
R$3.899,61(três mil, oitocentos e noventa e nove reais, sessenta e
um centavos). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não
sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo (a)(s) ré(u)(s),
como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es),bem
como, de que a contestação é o momento peremptório para a juntada
de documentação inerente à comprovação de suas alegações, arts
396 e 397 do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Praça:
Paulo Gomes de Oliveira, 57, Centro - CEP 18701-030, Fone: (14)
3733-8989, Avare-SP, não podendo ninguèm alegar  ignorância.Avare,
23 de abril de 2013.
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LEGISLATIVO

ATO DA MESA Nº 50/2013
(Dispõe sobre a constituição de comissão especial para avaliação e

revisão do Regimento Interno da Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré e adota outras providências)

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E LEGAIS,
CONSIDERANDO o Requerimento nº 284/2013, de autoria do Edil
Denilson Rocha Ziroldo, aprovado por unanimidade em Sessão reali-
zada no dia 11 de março de 2013;
Resolve:
Artigo 1º  - Fica constituída a comissão especial para avaliação e
revisão do Regimento Interno da Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré.
Artigo 2º  - A comissão será composta por todos os Vereadores inte-
grantes da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré,
devendo ser presidida pelo Vereador Denilson Rocha Ziroldo.
Artigo 3º  - A comissão terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para
conclusão dos trabalhos e apresentação da minuta da nova legisla-
ção que regerá a matéria.
Parágrafo Único  - Transcorrido o prazo sem a apresentação da minu-
ta de que trata o caput, a comissão ficará automaticamente extinta.
Artigo 4º - A comissão poderá contar com auxílio da Divisão Jurídica
da Câmara, órgãos externos de consultoria e de cidadãos interessa-
dos na matéria.
Artigo 5º  - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação no
local de costume.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
aos 30 de abril de 2013.

DECRETO LEGISLATIVO N º 284/2013
(Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Avareense ao Senhor

LUIZ CARLOS MOTTA e dá outras providências).
A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI DECRETA:
 Artigo 1º  - Fica concedido o Título de “CIDADÃO AVAREENSE” ao
Senhor LUIZ CARLOS MOTTA, pelos relevantes serviços prestados à
comunidade avareense.
Parágrafo Único  – A entrega da referida honraria dar-se-á em Ses-
são Solene previamente convocada, em comum acordo com o home-
nageado.
Artigo 2º -  As despesas decorrentes com o presente Decreto
Legislativo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
01.031.7005.2257.000.3.3.90.39.00
Artigo 3º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
aos 30 de Abril de 2013.-

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

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2013
Autoria: Vereador Roberto Araujo
Aprovado por unanimidade, em Sessão Ordinária de 29/04/2013. -

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

RETIRE GRATUITAMENTE O SEMANÁRIO OFICIAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ NO PAÇO MUNICIPAL,

CENTRO ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

BRUNA MARIA COSTA
SILVESTRE

Presidente da Câmara

 MARCELO JOSÉ ORTEGA
Vice-Presidente

ERNESTO FERREIRA DE
ALBUQUERQUE

1º Secretário

FRANCISCO BARRETO DE
MONTE NETO
2º Secretário

EXTRATO DE ADITIVO
 Ref. Pregão 04/201 1 - Processo 05/201 1
 Contrato nº 06
 Contrat ada: Unimed de Avaré Cooperativa de Trabalho Médico
Fica reajustado em 5,88% o valor mensal por usuário inscrito em
cada faixa etária na prestação de serviços de plano privado de assis-
tência à saúde, com cobertura ambulatorial, hospitalar e obstetrícia,
abrangência regional, acomodação em apartamento, contratação sob
regime coletivo, com participação por adesão aos servidores ativos
da Câmara de Vereadores de Avaré.
Assinatura do T emo Aditivo  em 29 de abril de 2013.

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente da Câmara

ABERTO PREGÃO PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA  VISANDO A

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO
E CONSERVAÇÃO PREDIAL  DA SEDE DA

CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍS-
TICA DE AVARÉ

Processo nº 15/2013 - Pregão Presencial nº 08/2013
Data da realização: 16 de maio de 2013 - 09h00min.

EXTRATO DE EDITAL
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, faz saber
que se acha aberta a licitação na modalidade Pregão (Presencial) do
tipo menor preço global, para  contratação de empresa especi-
alizada visando a prestação de serviços de limpeza, asseio e
conservação predial, com a disponibilização de mão de obra,
materiais e equipamentos para manutenção da sede da Câma-
ra de Vereadores da Estância T urística de Avaré , conforme ane-
xo II do edital que estará disponível na Sede do Poder Legislativo, sito
à Av. Prefeito Misael E. Leal, 999 – Avaré – SP, no horário das 09h00min,
às 17h00min. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone
(14) 37113070. O Edital completo também poderá ser acessado pelo
site: http://www.camaraavare.sp.gov.br

Cristiano Augusto Porto Ferreira
Pregoeiro

Janayna Martins da Costa
Pregoeira

REPETIÇÃO DO PREGÃO PARA ITENS NÃO
REGISTRADOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE

MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NA
COPA DA CÂMARA  DE VEREADORES DA ESTÂN-

CIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Processo nº 06/2013 -
Pregão Presencial nº 02/2013 – Registro de Preço nº 01/2013
Data da realização: 22 de maio de 2013 - 09h00min.

EXTRATO DE EDITAL
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, faz saber
que se acha aberta a repetição da licitação na modalidade Pregão
(Presencial) para REGISTRO DE PREÇOS do tipo menor preço
item por item, para  futura aquisição de material de consumo
para utilização na cop a da Câmara de V ereadores da Estância
Turística de Avaré , conforme anexo I do edital que estará disponível
na Sede do Poder Legislativo, sito à Av. Prefeito Misael E. Leal, 999 –
Avaré – SP, no horário das 09h00min, às 17h00min. Maiores informa-
ções poderão ser obtidas pelo telefone (14) 37113070. O Edital com-
pleto também poderá ser acessado pelo site: http://
www.camaraavare.sp.gov.br

Cristiano Augusto Porto Ferreira
Pregoeiro

Janayna Martins da Costa
Pregoeira

continua na página 14

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO-PRAZO
30 (TRINTA) DIAS

Processo nº. 053.01.2012.005369 Ordem nº. 932/2012 (A) Doutor(a)
LUCIANO JOSÉ FORSTER JUNIOR, MM. Juiz(a) de Direito Titular da
2ª. Vara Cível da Comarca de Avaré, do Estado de São Paulo, na
forma da lei....... FAZ SABER a CLAUDIA BIANCA MARTINS DA
COSTA, portadora do CPF 278.348.428-54, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Ordinário-Proc. nº. 932/2012, requerida por
FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA, pela
qual a Fundação alega haver celebrado contrato de prestação de ser-
viços educacionais com a requerida, no ano letivo de 2006 a 2008,
tendo a mesma deixado de efetuar o pagamento do acordo extrajudicial
firmado entre as partes e também o uma RER no valor de R$ 42,00,
perfazendo um valor total de R$ 5.925,96, E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância,especialmente a requerida CLAUDIA BIANCA MARTINS
DA COSTA, expediu-se o presente edital, com o prazo de trinta (30)
dias, que será publicado e afixado na forma da lei, e pelo qual fica
CITADA para os atos e termos da mencionada ação, CIENTIFICANDO-
A de que poderá, querendo, contestar a presente ação no prazo de
quinze (15) dias, após o prazo do edital, ADVERTINDO-A de que não
sendo contestada a ação no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do art. 285, 2ª
parte. C.c. art. 319 ambos do CPC, bem como de que a contestação
é o momento peremptório para a juntada de documentação inerente à
comprovação de suas alegações, artigos 396 e 397 do CPC. Será o
presente edital afixado no local de costume e publicado pela impren-
sa Oficial e local na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade e comarca deAvaré, 01 de fevereiro de 2013. LUCIANO JOSÉ
FORSTER JUNIOR  Juiz(a) de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO-PRAZO
20 (VINTE) DIAS

EDITAL DE CITAÇÃO DE RITA DE CASSIA PRATT DA SILVA, EXPE-
DIDO NOS AUTOS DE PROCEDIMENTO ORDINARIA, PROC. Nº
001378-23.2011.8.26.0073 – ORDEM Nº 3068/2011, 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 edital virem ou dele conhecimento tiverem e inte-
ressar possam, em especial a requerida RITA DE CASSIA PRATT DA
SILVA, brasileira, maior, portadora do RG nº 16.775.554-7 e do CPF
nº 377.255.723-68, que perante este Juízo da Segunda Vara Civel
desta Comarca de Avaré-SP, se processa uma Ação de Procedimen-
to Ordinario, PROC. Nº 001378-23.2011.8.26.0073 – ORDEM Nº 3068/
2011, 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 servi-
ços educacionais, onde curso de LETRAS-LICENCIATURA, onde
cursou o ano letivo de 2007, deixando de pagar as mensalidades do
referido curso de 10 de fevereiro a 10 de junho de 2007, no valor de R$
362,00 (trezentos e sessenta e dois reais) cada uma, cujo montante
atualizado até a data de ingresso da ação é de R$ 3.193,14 (três mil,
cento e noventa e três reais e quatorze centavos). Assim requer a
citação da requerida, para que pague , no prazo legal, o valor cobra-
do, que deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento, com
acréscimo da correção monetária a partir do ingresso da ação, juros
de 1% a partir da citação, bem como honorários de 10%, na forma da
tabela DEPRE/TJ, ou, caso deseje, conteste a ação. Protesta em
provar o alegado por todos os meios admitidos em direito, especial-
mente pelo depoimento pessoal da requerida, sob pena de confesso.
Dá-se à causa o valor de R$ 3.193,14 (três mil, cento e noventa e três
reais e quatorze centavos). Nestes termos P. Deferimento. Av., 02/11/
2011 (a.) Dra.Nathália Caputo Moreira OAB/SP 230.001 e Frederico
de Albuquerque Plens OAB/SP 92.781.Tentada a citação em todos
os endereços constantes dos autos, através de pesquisas pelo Bacen-
jud, Infojud, Siel e companhias telefônicas, resultando negativas, de-
clarando a requerida que encontra-se em lugar incerto em não sabi-
do, determinando a citação por este edital. CIENTIFICIANDO-A 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., 08.04.2.013.
LUCIANO JOSÉ FORSTER JUNIOS, Juiz de Direito
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Comunicado
Cobertura Vacinal da Campanha de Influenza obti-
dos em nosso municipio até o dia 02/05/2013, en-
caminhados pelo Grupo de Vigilância Epedimológica
de Botucatu.
A meta minima prevista e a homogeineidade a se-
rem alcançadas são de 80% para cada grupo
prioritário e também no total geral.
· Crianças de 06 meses a menores de 02 anos:
89,41%;
· Trabalhadores da Saúde: 81,15%;
· Gestantes: 122,37%;
· Puérperas: 111,76%;
· Idosos: 86,30%;
· Total: 88,62%
Atenciosamente,

Miguel Chibani Bakr
Secretário Municipal da Saúde

REQUERIMENTOS E INDICAÇÕES APRESENTADOS
NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 29 DE ABRIL  DE 2013

REQUERIMENTOS
Maioria dos V ereadores – V oto de profundo pesar pelo falecimento:
SANTINA MARIA DE ARAUJO
MILENE ROCHA FIORIO AGUIAR

Marcelo José Ortega-Vice-presidente
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, que estude a possibili-
dade de incluir no Semanário Oficial a cartilha dos direitos das em-
pregadas domesticas denominada “Trabalhador Doméstico” elabora-
da pelo Ministério do Trabalho do Governo Federal, e que revela uma
novidade no cenário jurídico nacional que define os direitos trabalhis-
tas da categoria.
-Para que seja oficiado a Secretário Municipal da Cultura e Lazer,
Gilson Câmara Filgueiras, para que informe à essa Casa Legislativa,
se existe algum projeto cultural para realização de festival sertanejo
(música raiz), na agenda dessa Secretaria
-Para que seja oficiado à Diretoria Executiva e ao Conselho de
Curadores da Fundação Padre Emílio Immoos para expressar-lhes
as congratulações desta Casa Legislativa pelo transcurso dos 60 anos
de fundação da Instituição Vera Cruz, marcante obra social criada e
mantida pela Igreja Católica com apoio da comunidade avareense.
Também requeiro, seja realizada, durante a sessão ordinária, ato de
homenagem à Fundação Padre Emílio Immoos para outorga de Mo-
ção de Aplausos.

Ernesto Ferreira de Albuquerque-1º Secretário
-Para que ofice, VOTOS DE PARABENIZAÇÃO, a Direção da Creche
“JANDIRA PEREIRA”, na pessoa de sua Diretora Senhora MARIA
APARECIDA GOMES DE PROENÇA, pela realização da interessan-
te atividade de plantio de mudas de hortaliças e leguminosas na horta
da creche, onde houve dissertação pedagógica cientifica, a respeito
da produção e consumo desses alimentos.
-Para que seja oficiado o Prefeito Municipal, e a Secretaria Municipal
de Educação, que verifique a possibilidade de estender a interessan-
te iniciativa da Creche “JANDIRA PEREIRA”, de plantio de mudas de
hortaliças e leguminosas, no próprio local das creches, inclusive com
a utilização da produção na merenda escolar das crianças.
-Para que seja oficiado o Prefeito Municipal,  através do setor compe-
tente, enviar a esta Casa de Leis, os resultados dos processos admi-
nistrativos oriundos das sindicâncias instaladas do Governo anterior,
com relação aos funcionários que supostamente estiveram envolvi-
dos no caso GRELINHA.

Francisco Barreto de Monte Neto-2º secretário
-Para que seja oficiado a Empresa Rápido Luxo Campinas, concessi-
onária do transporte urbano de nosso município, no sentido de
disponibilizar um horário de coletivo às 2300 horas, na linha do bairro
Barra Grande, sentido cidade /bairro.
-Para que seja oficiado a SABESP, que informe qual a qualidade da
água do disponibilizada aos moradores do bairro Barra Grande, bem
como em que data foi feita a última análise.

Antonio Leite de Oliveira
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal através da secretaria com-
petente, estude a possibilidade de realizar palestras aos funcionários
das creches municipais, ministradas por pedagogos, psicólogos entre
outros profissionais, no intuito de aprimorar e ampliar seus conheci-
mentos acerca do comportamento e desenvolvimento das crianças.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal da Estância atra-
vés da secretaria competente, nos informe se existe em nosso
calendário municipal a semana de Combate ao Alcoolismo
Infanto-Juvenil. Uma vez que, é de suma importância a
conscientização quanto aos males provocados pela ingestão de
bebidas alcoólicas.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal  através da secretária
competente, nos informe se existe em nossa rede de ensino um acom-
panhamento com fonoaudióloga para crianças com deficiência auditi-
va. Uma vez que, tal acompanhamento se faz necessário para o bom
desenvolvimento da criança.

Benedito Braz Ferreira
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, através do setor com-
petente informe a esta Casa de Leis o calendário Cultural do municí-
pio para o ano de 2013.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal,  através do setor com-
petente informe a esta Casa de Leis a quantidade de refeições que
são produzidas pela cozinha piloto do município.

Carlos Alberto Estati
-Para que forneça a esta Casa de Leis relação de todos os próprios
públicos municipais, contendo nomes, endereços, atividades desen-
volvidas, etc...

-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, através de Secretaria
Competente, forneça à esta Casa de Leis as seguintes informações:
1 – Quantos cargos e empregos existem na administração municipal?
2 – Considerando o item anterior, quantos são os cargos e empregos
concursados e quantos são os cargos e empregos de livre nomeação?
3 – Quantos cargos e empregos da administração municipal são preen-
chidos por pessoas com deficiência devidamente homologadas no setor
de reabilitação profissional do INSS? Qual o percentual correspondente?
-Para que através de Secretaria Competente informe a esta Casa de
Leis sobre a possibilidade de estar recuperando ou até mesmo reti-
rando da rua Felix Fagundes, os Arcos de Ferro (utilizados para pro-
paganda) já que muitos deles apresentam desgastes (corrosão)  ofe-
recendo riscos de acidentes para a  população.

Denilson Rocha Ziroldo
\-Para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Governador do Esta-
do de São Paulo e Secretário da Administração Penitenciária a saber:
1)Qual é o n° de agentes penitenciários da P1 de Avaré em trabalho?
2)Está este n° de acordo com a quantidade de presos?
3)Existe a possibilidade de remanejamento de funcionários de forma
a dar oportunidade para as pessoas que residem no município de
Avaré que atualmente estão em outras unidades prisionais?
4)Existe concurso em andamento?
-Para que através da Secretaria responsável, nos informe se existe a possibi-
lidade de providenciar um local mais  adequado para adaptar o Tiro de Guerra.
-Para que através da Secretaria responsável, que estude a possibilida-
de de um projeto de arborização da cidade, fazendo que em cada quar-
teirão seja plantado uma árvore, mas que não prejudique a calçada.
-Para que através da Secretaria responsável, transforme o cargo em
comissão de Chefe Técnico de Projetos e Moradia em cargo efetivo
através de concurso e que detenha qualificação técnica para o cargo.
-Para que através da Secretaria responsável, nos informe  se as pes-
soas contratadas para trabalhar nas creches, as A.D.I.s ( Auxiliar de
Desenvolvimento infantil), tem os cursos de Magistério ou Pedagogia,
visto que muitos interessados às referidas vagas fizeram os cursos e
não foram contratados.

Edson Flávio Theodoro da Silva
-Para que a fim de que agende uma reunião com a classe de taxistas,
por meio de audiência pública, para discutir o Projeto de Lei do Exe-
cutivo que deverá ser posto em Plenário nos próximos dias e que rege
sobre nova disciplina para a concessão para taxistas e pontos fixos.

Júlio César Theodoro
-Para que seja oficiado a FACCA –e o Grupo Educacional UNIESP,
representado pelo diretor Sr. Antonio de Pádua Cerdeira e o presiden-
te Sr. Fernando Costa,  explicações a essa Casa de Lei, sobre o
programa do novo FIES, e nos envie um relatório dos alunos benefici-
ados pelo “Programa UNIESP Paga!”, afim de minimizar dúvidas e
afim de prestação de contas de utilidade pública.
-Para que seja oficiado o Prefeito Municipal e o setor competente,
para que estude as possibilidades de subsidio no transporte de alu-
nos universitários de nosso Município.
-Para que seja oficiado a Secretária da Fazenda, o Corpo de Bombei-
ros e a Polícia Militar que informe a essa Casa de Lei, qual a lei
aplicada na exigência da A.V.C.B – Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros, seus pré-requisitos e regulamentação, no processo de
abertura e formalização de Empresas Individuais e Micro Empresas.
-Para que seja oficiado a empresa DIAGONAL URBANA Transforma-
ções de Territórios, informando-nos sobre a situação atual do progra-
ma habitacional “CIDADE LEGAL”, aqui em Avaré.

Rodivaldo Ripoli
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal solicitando que, nos
termos da Lei Orgânica do Município, informe da possibilidade de
divulgar no Semanário Oficial do Município e em toda a imprensa
local quais são as isenções e descontos incidentes nos tributos mu-
nicipais, bem como enviar a todo contribuinte, individualmente, cor-
respondência explicativa informando como deve ser o procedimento
para obter isenções e/ou descontos a que tem direito, e junto, cópia
da lei que concede a isenção ou desconto, bem como “folder” com
explicações didáticas do conteúdo.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, solicitando que, nos
termos da Lei Orgânica do Município, nos informem com relação aos
pagamentos referentes às dívidas da Prefeitura Municipal a saber;
1)Como estão sendo renegociadas as dívidas e quais as formas de
pagamento realizadas?
2)Quais os nomes das empresas credoras e respectivos valores devidos?
-Para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Paulo Dias Novaes Filho, solicitando que, junta-
mente com o departamento competente, nos informe se já esta sen-
do estudado a construção de um Canil Municipal em Avaré, e em
caso negativo, informar também qual o trabalho que vem sendo de-
senvolvido pelo poder público em relação aos cachorros que se en-
contram soltos pelas ruas do município.

-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, solicitando que nos
informe, nos termos da Lei Orgânica Municipal, que  mediante a par-
ticipação das Secretarias Municipais de Infra-Estrutura, Planejamen-
to, Meio Ambiente e Assistência Social, proceda os estudos e tome
medidas para implantar, em Avaré, programa de reaproveitamento de
embalagens Tetra Pak (caixas de leite e outras) para uso como iso-
lante térmico em habitações populares, conforme processo desenvol-
vido na UNICAMP, sob coordenação do Professor Celso Arruda, da
Faculdade de Engenharia Mecânica de Campinas.
-Para que seja oficiado ao Prefeito de Avaré, solicitando que, jun-
tamente com o departamento competente e nos termos da Lei Orgâ-
nica do Município, nos informe sobre o seguinte:
I – Que sejam desenvolvidos estudos visando a elaboração de uma
cartilha de orientação à prevenção da gravidez na adolescência;
II – Que, para evitar gastos do município com a elaboração do projeto,
procure efetuar parceria com a iniciativa privada para confecção da
cartilha, especialmente laboratórios e universidades;
III – Que haja um planejamento adequado na distribuição da cartilha,
para que ela realmente atinja a população alvo.

Roberto Araujo
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal da cidade de Botucatu,
que informe a esta Casa de Leis qual o valor arrecadado da SABESP,
para renovação do contrato de concessão dos serviços de água e
esgoto do município.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal da cidade de Tatui, para que
informe a esta Casa de Leis qual o valor arrecadado da SABESP, para renova-
ção do contrato de concessão dos serviços de água e esgoto do município.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal da cidade de Itapetininga,
para que informe a esta Casa de Leis qual o valor arrecadado da
SABESP, para renovação do contrato de concessão dos serviços de
água e esgoto do município.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, que informe esta Casa de Leis
qual o valor arrecadado da SABESP, pela renovação do contrato de conces-
são dos serviços de água e esgoto do município, ocorrido no ano de 2008.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal da cidade de Itapeva, para que
informe a esta Casa de Leis qual o valor arrecadado da SABESP, para renova-
ção do contrato de concessão dos serviços de água e esgoto do município.

INDICAÇÕES
Bruna Maria Costa Silvestre-Presidente

-Para que, através do setor competente, providencie reparos no leito
carroçável  da  Rua Dr. Antônio Ferreira Inocêncio confluência com
Rua Carlos Chagas, Vila Martins I.
-Para que, através do setor competente, providencie reparos no leito
carroçável  da  Avenida João Victor de Maria, defronte ao numeral 290
Vila Martins II, próximo ao bueiro da Sabesp.
-Para que através do setor competente estude a possibilidade de re-
gulamentar a Lei Complementar nº 117, de 23 de Fevereiro 2010,
visando aplicação imediata do tratamento diferenciado e favorecidos
às microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar federal nº 123/2006, em especial a realização de pro-
cessos licitatórios para participação exclusiva das empresas
beneficiárias dos benefícios legais, de forma a beneficiar o comércio
local. Em anexo Lei Complementar nº 117 de 23 de Fevereiro de 2012
da Estância Turística de Avaré, e Decreto nº 16.187 de 01 de abril de
2008 do Município de Campinas.Do deliberado seja cientificado a
Associação Comercial de Avaré.



Marcelo José Ortega-Vice-presidente
-Para que, através do setor competente, providencie a instalação de
placas de sinalização de trânsito para maior segurança de pedestres
e condutores de veículos do Bairro Residencial Eliza.

Ernesto Ferreira de Albuquerque- 1º Secretário
-Para que o  Prefeito Municipal, através do Setor competente, estude
a realização da operação tapa buraco asfáltico, na Rua Lucio
Quartucci, no bairro Santa Mônica, muito esburacada devido as chu-
vas desta temporada.

Francisco Barreto de Monte Neto-2º Secretário
-Para que o Prefeito Municipal, através da secretaria competente,
seja verificada a possibilidade de encaminhar uma auxiliar de limpeza
para o PSF do bairro Barra Grande, uma vez que não há funcionário
no momento para execução dessa atribuição.

Antonio Leite de Oliveira
-Para que através do setor competente, providencie estudos, para
visar a demandas e diversidades nos tipos de patologia a serem aten-
didas pela Secretária de Saúde.
-Para que através do setor competente, estude a possibilidade de
construir um muro ao lado do Barracão da CEAGESP, moradores da
Travessa Rio Velho têm reclamado muito, pois quando chove existe
uma demanda muito grande de água, e casas estão sendo invadidas
pelas águas, e em tal situação vem aparecendo muitos ratos.
-Para que através do setor competente, providencie operação tapa
buracos na Av. Getulio Vargas, os buracos estão enormes causando
grandes transtornos aos moradores do Bairro Vila Esperança.

Benedito Braz Ferreira
Para que o Prefeito Municipal através do setor competente, verifique a
possibilidade de instalar um redutor de velocidade à rua Ludovico Lopes
de Medeiros, próximo a rua Tiradentes.
-Para que  o Prefeito Municipal, através do setor competente, verifi-
que a possibilidade de instalar 02 redutores de velocidade à rua
Tiradentes, um na altura do nº. 760 e outro na altura do nº. 560.
-Para que o Prefeito Municipal, através do setor competente, verifique
a possibilidade de instalar placa de sinalização de transito com a
inscrição PARE na esquina da rua Ludovico Lopes de Medeiros com
a rua Tiradentes.

Carlos Alberto Estati
-Para que através de Secretaria Competente, mande recuperar a Ave-
nida Doutor Antonio Silvio Cunha Bueno em toda a sua extensão,
visto que se encontra em deplorável condição de trafego.
-Para que através de Secretaria Competente, providencie a recupera-
ção da depressão existente no leito carroçável
da rua Mato Grosso em frente o numeral 2071.

Denilson Rocha Ziroldo
-Para que, através do setor competente, estude a possibilidade de
averiguar o terreno existente na rua Pedro Brandi Contrucci , ao lado
do n°91, visto que o mesmo está afundando e causando imensas
rachaduras nas paredes e no chão da residência ao lado, outras ca-
sas da mesma rua também estão apresentando trincas,  causando
transtornos aos moradores daquele local.
-Para que, através do setor competente, providencie em caráter de
urgência o término da construção do banheiro da Escola Clarindo
Macedo, visto que o mesmo estava sendo construído para os jogos
regionais  mas a obra não foi finalizada e encontra-se abandonada
deixando o local perigoso para os alunos. Justificativa: Devido ao aban-
dono uma parede chegou a cair, mostrando a fragilidade da obra e
risco de maiores acidentes.
-Para que, através do setor competente, providencie em caráter de
urgência a devida canalização das águas decorrentes das frequentes
chuvas que escoa no bairro Green Village, provenientes da Avenida
Mário Covas e do bairro Porto Seguro,  visto que  se forma um imenso
riacho causando estrago da massa asfáltica e transtorno aos veícu-
los e moradores daquele local.
-Para que, através do setor competente, providencie a recuperação
do leito carroçável da Rua Geraldo José Silvestre próximo ao n° 544,
visto que na mesma encontram-se  buracos causando transtornos
aos moradores e veículos que circulam por aquele local.

Edson Flávio Theodoro da Silva
-Para que inclua na Lei Complementar n°126/2010, os monitores ocu-
pantes de cargo ou emprego públicos, que exerçam suas funções no
transporte de alunos da rede pública municipal.
-Para que através do setor competente providencie a compra de
material para o pessoal da varrição, pois segundo informações
chegadas a este vereador a falta de material tem dificultado a
execução dos trabalhos, e alguns servidores teriam até tirado
dinheiro do bolso para comprar vassouras e até mesmo tambor
do carrinho de lixo.

-Para que através do setor competente dê a devida atenção em cará-
ter de urgência ao Jardim Califórnia, pois o referido bairro está cres-
cendo sem a devida estrutura de uma terraplanagem  e as erosões
que ali se formam devido as chuvas dificulta cada vez mais a passa-
gem dos moradores seja de carro ou a pé.

Júlio César Theodoro
-Para que de manutenção no programa “Selo Verde Azul”, no qual
Avaré está cadastrada na Secretária do Meio Ambiente do Governo
do Estado de São Paulo.
-Para que limpe e de manutenção numa das laterais do Terminal Ro-
doviário de Avaré Manuel Rodrigues, que apresenta risco para usuári-
os da rodoviária.
-Para que estude a possibilidade de executar um “Projeto Cultural de
Grafite”, para limpar as pixações do “Skate Parque Municipal José
Rodrigo Suman”, cobrindo-os com desenhos coloridos e artístico.

Roberto Araujo
-Para que através do Departamento competente providencie a instala-
ção de placas indicativas em todas as lombadas existentes no muni-
cípio e que estão desprovidas desta importante sinalização em de-
corrência da ação de vândalos.
-Para que através do Departamento competente providencie a pintura em
todas as lombadas existentes nos municípios, pois as mesmas encon-
tram-se com a pintura desgastada em decorrência do lapso temporal.
-Para que através do Departamento competente providencie a retira-
da de entulhos e galhadas que se encontram depositados irregular-
mente em terreno baldio localizado na Rua Harpa, defronte ao núme-
ro 66 – “Balneário Costa Azul”.
-Para que através do Departamento competente providencie a
capinação de mato alto em área institucional, localizada na Rua Sol-
dado Pedro Nespeca ao lado do numero 305, próximo à esquina da
Rua Carlos Cavini.
-Para que através do Departamento competente, providencie a troca
de lâmpada queimada, no poste instalado na Rua Bela Vista, defron-
te ao número 675 – Bairro: “Três Marias”, proporcionando mais segu-
rança aos moradores daquela localidade, principalmente às pessoas
que utilizam-se daquela via pública à noite, em especial os alunos
que retornam das Escolas.
-Para que através do Departamento competente, providencie a operação
“tapa-buracos” na Rua Bela Vista confluência com a Rua Dom Bosco –
Bairro: “Três Marias”, visto que lá existem buracos causando transtornos
aos usuários da referida via e podendo inclusive causar acidentes.
-Para que através do Departamento competente, providencie em cará-
ter de URGÊNCIA a operação “tapa buracos” na Rua Naufal Ignatios
confluência com a Rua José Fusco – no Bairro: “Avaré I”, visto que lá
existem buracos enormes causando transtornos aos usuários da refe-
rida via e podendo inclusive causar acidentes de grandes proporções.

DECLARAÇÃO/NOTIFICAÇÃO

Declaração/Notificação do Administrador Municip al
Em cumprimento ao artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20 de Março de
1997, notificamos, os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalha-
dores a as Entidades Empresarias, sobre o recurso recebido no valor
de R$132.000,00 (Cento e trinta e dois mil reais ),através do Ministé-
rio da Educação- FNDE, Termo de Compromisso PAR n° 9259/2013,
que tem como objeto a aquisição de 1(um) ônibus acessível para o
transporte escolar. Estância Turística de Avaré,aos 30 dias do mês
de abril do ano de 2013.

Declaração/Notificação do Administrador Municip al
Em cumprimento ao artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20 de Março de
1997, notificamos, os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalha-
dores a as Entidades Empresariais, sobre o recurso recebido no valor
de R$751.500,00(setecentos e cinquenta e um mil e quinhentos reias
),através do Ministério da Educação- FNDE, Termo de Compromisso
PAR n° 9254/2013, que tem como objeto a aquisição de 3 (três) ôni-
bus rural para o transporte escolar. Estância Turística de Avaré,aos
30 dias do mês de abril do ano de 2013.

Paulo Dias Novaes Filho
Prefeito
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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

VAGAS DE EMPREGO PAT/AVARÉ
01 biomédico
01 esteticista

100 colhedor de laranja
02 trabalhador agropecuário

04 trabalhador rural
03 motorista carreteiro

01 motorista de ambulância
01 operador de escavadeira
05 operador de carregadeira

03 motorista de guincho pesado
05 motorista de caminhão

04 motorista de ônibus urbano
01 confeiteiro
01 cozinheiro

01 auxiliar de cozinha
01 salgadeira

01 balconista de lanchonete
01 auxiliar de limpeza

01 auxiliar de contabilidade
01 soldador

01 técnico em química
01 auxiliar de técnico em segurança do trabalho

01 auxiliar de instalação de rede
01 programador de sistemas

04 auxiliar de lavanderia
01 supervisor de lavanderia

02 mecânico industrial
01 representante de vendas

03 vendedor externo
01 consultor de vendas

01 gerente comercial(p/Itai)
01 balconista de farmácia

04 auxiliar de linha de produção
01 mestre de obras

01 encarregado de obras
03 pedreiro

PARA TRABALHAR NO P ARANÁ
02 operador de moenda

02 destilador
02 operador de caldeira
01 eletricista industrial

01 instrumentista
01 mecânico de máquina agrícola

01 churrasqueiro
01 manobrista

01 caixa de restaurante
01 garçom

01 recepcionista de restaurante
01 auxiliar de cozinha

EXCLUSIVAS PARA DEFICIENTE
01 auxiliar de mecânico

01 borracheiro
01 mecânico eletricista
01 mecânico de autos

01 motorista de caminhão
01 operador de carregadeira
01 operador de colheitadeira

01 tratorista
01 auxiliar de linha de produção

01 ajudante de laboratório
01 almoxarife

01 eletricista de instalação industrial
01 frentista

01 mecânico industrial
01 operador de centro operacional

01 operador de caldeira
01 operador de evaporação

01 operador de moenda
01 soldador

01 auxiliar de linha de produção
01 assistente administrativo

01 auxiliar de manutenção predial
01 hortista



Lei nº 1.670, de 30 de abril de 2013
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial  que  especifi-

ca e dá providências).

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº40/2013)
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 - Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
Março de 1964, combinado com o artigo 167 § 2º da Constituição
Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar no De-
partamento de Contabilidade e Orçamentos da municipalidade, um
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL  no valor de R$ 48.444,40 (Quaren-
ta e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centa-
vos), para atendimento de despesas oriundas do repasse de Recur-
sos Financeiros da União, na conformidade da funcional programática
e modalidade de aplicação detalhada abaixo:

Artigo 2º  - Para cobertura das despesas com a Execução desta Lei
serão utilizados os recursos provenientes do SALDO FINANCEIRO
REMANESCENTE APURADO EM 31/12/2012 REFERENTE AO
CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAUDE - SUS, para
suportar as despesas decorrentes da instalação de uma unidade
CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DO TRABALHADOR -
CEREST/RENAST.
Artigo 3º  – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogada a lei nº 1.667, de 16 de abril de 2013.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 30 de abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO
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Decreto nº 3.558, de 03 de maio de 2013.
(Dispõe sobre declaração de utilidade pública para fins de desapro-

priação e dá outras providências.)

PAULO DIAS NOVAES FILHO , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  E  C  R  E  T  A    :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de futura
desapropriação amigável ou judicial, a área de terras de propriedade
de Tereza Cristina Zacaro Covielo e outro, localizada na confluência
da Rua América e Avenida Vale Verde, no Loteamento Brabância,
nesta cidade, com a finalidade de alargamento da Rua Manoel Preto
Cardoso no trecho de interligação do Parque Residencial Brabância
com a Vila Cidade Jardim.
Local : Confluência da Rua América e Avenida Vale Verde – Loteamento
Estância Brabância - Avaré/SP;
Proprietário  : Tereza Cristina Zacaro Covielo e outro.
Área territorial: 217,00 m2;
Valor:- R$ 12.000,00
Descrição da Área: Uma faixa de terras de forma irregular, nesta cida-
de de Avaré, medindo na confrontação com a Avenida América 9,19
metros; segue pelo lado direito de quem olha dessa avenida para o
imóvel na confrontação com a Rua Manoel Preto Cardoso na exten-
são de 39,50 metros, rumo 60°50’ NW, deflete a esquerda na confron-
tação com área do Condomínio Residencial Paraíso na extensão de
0,78 metros, deflete a esquerda e segue a linha reta na extensão de
6,91 metros, na confrontação com a área remanescente de Tereza
Cristina Zacaro Covielo, segue em linha levante na extensão de 35,89
metros, na confrontação anterior, atingindo o alinhamento predial da
Avenida América, local onde teve início essas medidas e confronta-
ções, perfazendo a área territorial de 217,00 metros quadrados, obje-
to de Registro no CRI de nº 45.454.
Artigo 2º - A presente área será utilizada para futura desapropriação.
Artigo 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 03 de maio de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº 3.556, de 30 de abril de 2013.
(Reorganiza a Comissão para acompanhamento das atividades

do Convênio do Projeto Est adual do Leite “VIV A LEITE” ).

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 instituída a comissão para acompanhamento das
atividades do convênio na Estância Turística de Avaré no PROJETO
ESTADUAL DO LEITE ‘VIVA LEITE”, desenvolvido por meio de convê-
nio entre a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a Secretaria de
Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, conforme o dispos-
to no Decreto nº 44.569/99, alterado pelo Decreto nº 45.014/2000 e
alterações posteriores as seguintes representatividades:
I – Titular : MARIA DO CARMO LOPES DE ALMEIDA GOES, RG
7.245.945-1;
Representante da Secretaria Estadual de Desenvolvimento
Social do Estado de São Paulo - DRADS;
Suplente:- ANDREA APARECIDA DE OLIVEIRA, RG 33.796.203-0
II – Titular : MIGUEL CHIBANI BAKR – RG 6.935.884;
Represent ante da Prefeitura da Estância T urística de Avaré na
área da Saúde;
Suplente – ANA MARIA FERREIRA DA ROSA, RG: 19.310.061;
III – Titular : ROTILDES COUTINHO – RG 1 1.490.068;
Representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente;
Suplente : DANIELA SEGARRA ARCA, RG 29.870.087-6
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 30 de abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto  nº 3.557, de 30 de abril de 2013
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial  que  especifi-

ca e dá providências).

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº40/2013)
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 - Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
Março de 1964, combinado com o artigo 167 § 2º da Constituição
Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar no De-
partamento de Contabilidade e Orçamentos da municipalidade, um
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL  no valor de R$ 48.444,40 (Quaren-
ta e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centa-
vos), para atendimento de despesas oriundas do repasse de Recur-
sos Financeiros da União, na conformidade da funcional programática
e modalidade de aplicação detalhada abaixo:

Artigo 2º  - Para cobertura das despesas com a Execução deste
Decreto serão utilizados os recursos provenientes do SALDO FINAN-
CEIRO REMANESCENTE APURADO EM 31/12/2012 REFERENTE
AO CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAUDE - SUS,
para suportar as despesas decorrentes da instalação de uma unida-
de CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DO TRABALHADOR -
CEREST/RENAST.
Artigo 3º  – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogada a decreto nº 3.546, de 16 de abril de 2013.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 30 de abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

DECRETO
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NOSSAS ESCOLAS

O PATRONO
Avareense, filho de

imigrantes italianos, Or-
lando Cortez nasceu no
dia 28 de junho de 1914.
Ainda jovem, em 1927,
aprendeu o ofício de far-
mácia trabalhando no es-
tabelecimento do irmão.
Com a morte deste, as-
sumiu a firma e construiu
uma carreira exemplar.

Ingressou na política
local no fim dos anos
1940, quando se elegeu vereador, mas renunciou
ao mandato. Eleito vice-prefeito em 1963, na chapa
encabeçada pelo médico Paulo Araújo Novaes, atuou
com discrição.

Casado com a mineira Maria da Glória Tupá, esta
lhe deu três filhos: Angela Maria, Cláudio e Eduar-
do. Seo Orlando inspirou vários de seus funcionári-
os a ter o próprio negócio no ramo farmacêutico.
Figura querida e respeitada, Cortez faleceu no dia
26 de junho de 1998.

Visitando a EMEB Orlando Cortez
Escola completa 15 anos

à espera de melhorias
Criada em maio de

1998, na primeira gestão
de Joselyr Silvestre, a
EMEB Orlando Cortez
acolhe alunos da Vila
Operária, da Vila Espe-
rança e de sítios locali-
zados nas imediações.

Ampliada em setem-
bro de 2002, durante o
governo de Wagner Bru-
no, a escola teve a sua
quadra poliesportiva co-
berta em 2007.

Foram matriculados
na unidade, este ano, 450
alunos do Jardim I ao 5º
ano e também da Educa-
ção de Jovens e Adultos
(EJA) em dois termos,
os quais estão distribuí-
dos em 18 classes.

Dir ige a EMEB a
professora Nelci do So-

corro de Souza. Ela é
auxiliada por 23 profes-
sores e 15 servidores, os
quais lhe dão suporte
para aplicar os progra-
mas didáticos adotados
pela Secretaria da Edu-
cação e apoio para im-
plantar iniciativas comu-
nitárias, como a horta
escolar, cujo cultivo já
foi iniciado pelos alunos.

PROJETOS E
PERSPECTIVAS – Para
motivar a participação
das famílias na escola, al-
gumas ideias deram bons
resultados como o Dia da
Beleza, projeto que con-
tou com os serviços de
cabelereiro para ensinar
bons hábitos aos alunos
e sobre como moléstias
e irritações capilares.

Outro projeto é o
de Higiene aplicado de
maneira contínua para
motivar os estudantes
a manter limpas e con-
servadas as salas de
aula.

Para breve será pro-
gramado o Bazar da Pe-
chincha e implantado o
Projeto Sexualidade, cuja
meta é oferecer orienta-
ção psicológica a fim de
esclarecer a comunidade
escolar sobre assuntos e
dúvidas da área.

A diretoria, entretan-
to, reivindica obras ur-
gentes como o reforço
estrutural do prédio e sua
pintura externa, a cons-
trução de mais classes, de
salas para áudio-visual e
para bibl ioteca, bem
como a ampliação da co-
bertura do pátio, cujo es-
paço hoje é insuficiente
para abrigar todos os alu-
nos em dias chuvosos.

A Escola Municipal
de Ensino Básico Orlan-
do Cortez fica na Rua
Francisco Medaglia, 32,
na Vila Operária. O tele-
fone é (14) 3733-8246.
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CONVÊNIO

REPUBLICAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO
TERMO N° 002/13

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE
A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ E O CON-
SELHO DE OBRAS SOCIAIS DE AVARÉ.PARA  FINS DE
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS NECESSÁRIOS PARA ATU-
AREM NA FARMÁCIA POPULAR E NO AMBULATÓRIO DST/AIDS,
VISANDO  O  ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze,
nesta cidade de Avaré, Estado de São Paulo, de um lado a PREFEI-
TURA  DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, pessoa jurídica de di-
reito público, inscrito no CNPJ/MF sob nº 46.634.168/0001-50, com
sede à Praça Juca Novaes, 1169, centro, representado neste ato pelo
EXMº. Sr. Prefeito, ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, brasileiro, casa-
do, professor, inscrito no CPF/MF nº 059.504.258-44, portador do RG.
nº 13.857.530-SSP/SP, doravante denominada simplesmente Prefei-
tura, e o COSA – Conselho de Obras Sociais de Avaré, com sede na
rua Pará n.º 925, neste ato representada por seu presidente DAULUS
EDUARDO PAIXÃO, portador da cédula de identidade n.º30.271.265-
3 e do CPF 305.899.178-97,doravante denominado simplesmente
COSA, ajustam  o presente termo de prorrogação contratual ao con-
vênio celebrado em 27 de junho de 2012,  mediante o estabelecimen-
to das seguintes cláusulas.

CLAUSULA  PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO
Fica alterada a cláusula quatorze do capitulo VI do convênio 03/2012,
autorizado pela lei 1.577 de 22 de maio de 2012 e lei n° 1.591 de 26 de
junho de 2012, prorrogando a prazo de vigência nos seguintes termos,

CAPITULO VI   – DA VIGÊNCIA E RESCISÃO
Cláusula 14   O presente convênio terá vigência até 30 de junho
de 2013,retroagindo seus efeitos a partir  do mês de janeiro de
2013, podendo ser prorrogado a livre negocião, por igual tempo, de
acordo com o interesse das partes, mediante assinatura de Termo
Aditivo, devendo o extrato ser publicado na Imprensa Oficial do Muni-
cípio de Avaré, como condição de eficácia do ato.
Paragrafo primeiro – Dos atos a serem praticados . as partes
convenentes praticarão, por intermédio de seus representantes ou
pessoas regularmente indicadas, todos os atos que se tornarem ne-
cessários à efetiva execução das presentes disposições.
As despesas decorrentes do presente termo onerarão o orçamento
de 2013, nos termos da Lei orçamentária  n° 1635/2012.

CLAUSULA  SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Permanecem expressamente ratificadas as demais cláusulas e con-
dições do convênio original.
Estância Turística de Avaré, aos 12 dias do mês de março  de 2013.

Paulo Dias Novaes Filho
Prefeito da Estância T urística de Avaré

Daulus Eduardo Soares Paixão
Presidente do COSA

Miguel Chibani Bakr
Secretário Municipal da Saúde

Testemunhas:-
Nome:                                    Nome:
RG:                                        RG:

CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA
CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO PREPARATÓRIA

DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE
O Secretário de Planejamento e Transportes, em atendimento ao dis-
posto no artigo 3º do Decreto 3531/2013, convoca para a Audiência
Pública, a ser realizada em 07 de maio próximo, às 19:00 horas, no
plenário da Câmara Municipal, os segmentos abaixo relacionados,
afeitos à discussão do desenvolvimento urbano, para elegerem /indi-
carem seus representantes,  que farão parte da Comissão Prepara-
tória da Conferência Municipal da Cidade que será composta na se-
guinte proporção, a saber :
- 2 Representantes do Executivo Municipal;
- 1 Representante do Legislativo Municipal;
- 3 Representantes dos Movimentos Sociais;
- 1 Representante dos Trabalhadores através dos Sindicatos;
- 1 Representante dos Empresários organizados em suas associa-
ções;
- 1 Representante das Entidades de classe;
- 1 Representante das ONG’ S
Os interessados deverão comparecer munidos de xerox de RG,CFP e
de ofício da entidade que representa.

4João José Dalcim
Secretário de Planejamento e T ransportes
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Começa, na próxima
sexta-feira, 10, a chegada
das equipes e pilotos ins-
critos no rally Sertões Se-
ries em Avaré. Primeira
etapa da temporada off
road da Dunas Race, a ini-
ciativa terá suas provas
realizadas durante todo
sábado, percorrendo área
traçada entre Avaré e o
Município de Itatinga. Esta
será a terceira vez que a
cidade sedia uma etapa da
disputa.

As equipes ficarão con-
centradas no Parque Fer-
nando Cruz Pimentel, área
que também servirá para
instalação dos boxes e sa-
las obrigatórias. De lá os
competidores largaram
para o deslocamento até o
início do trecho cronome-
trado, por onde vão pas-
sar os carros, caminhões,
motos, quadriciclos e
UTVs.

Na sexta-feira, além de
acontecer as instalações e
acomodações de cada
equipe, também aconte-
cem as vistorias dos veí-

TURISMO

Rally Sertões Series tem início no dia 10
Sediada no Parque Fernando Cruz Pimentel, a etapa abre a temporada off Road nacional

culos, além da apresenta-
ção, às 14 horas, das ca-
tegorias Protótipo-T1,
Production-T2, Super
Production, Pró Brasil,
Caminhões Leves e Pesa-
dos. No sábado, por sua
vez, os veículos saem da
cidade às 08h30 e partici-
pam da Largada Especial
às 09 horas; carros e ca-
minhões deixarão o perí-
metro urbano de Avaré às
10h20. A chegada está pre-
vista para acontecer a par-
tir das 13h15.

A expectativa da Se-
cretaria de Turismo é que,
além de projetar a cidade
em nível nacional e inter-
nacional, o consumo de
serviços e produtos au-
mente consideravelmente
durante o evento, provo-
cando novo aquecimento
na economia local. As eta-
pas que acontecerão em
Avaré são válidas pelo
Campeonato Brasileiro de
Rally Cross Country para
carros e caminhões e Rally
Baja para motos, quadri-
ciclos e UTVs.

A Secretaria da Ad-
ministração, através do
Departamento de Tec-
nologia em Informáti-
ca, informou os servi-
dores, na última sema-
na, que a enquete ele-
trônica para escolher
da forma de pagamen-
to da Cesta Básica será
mantida até o próximo
dia 31 deste mês. A

ADMINISTRAÇÃO

Adiada escolha sobre
pagamento da Cesta Básica
Devido à enquete eletrônica ter recebido número inferior de acessos correspondente
à 50% do Funcionalismo, a escolha será mantida até o final do mês

manutenção da votação
se deve ao percentual de
adesão ter sido inferior
a 50% do total do Fun-
cionalismo Municipal.

Conforme dados re-
passados pelo setor res-
ponsável, 1.254 funcio-
nários votaram na en-
quete disponibilizada na
intranet. Devido a isso,
o Executivo determinou

a prorrogação da vota-
ção, que continua dispo-
nível através da intranet
e em urnas que serão co-
locadas nas secretarias
da Educação e da Saú-
de, na Garagem, no Paço
Municipal, no Pronto
Socorro e no Centro Ad-
ministrativo. Os votos
serão registrados em cé-
dula própria que será li-

berada mediante apre-
sentação do número da
matrícula e o CPF do
funcionário. Os servi-
dores que já registra-
ram seus votos estão
impedidos de participar
da ação. A Intranet da
Prefei tura pode ser
acessada pelo endereço
h t t p : / /
intranet.avare.sp.gov.br
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Mais uma vez, o “1º de
Maio com Arte” obteve su-
cesso em sua realização. O
projeto ganhou novo forma-
to este ano com a participa-
ção da Secretaria de Espor-
tes e Lazer, que disponibili-
zou técnicos e equipamen-
tos para práticas esportivas
durante o evento, realizado
na quarta-feira, feriado do
Dia do Trabalhador.

Das 9 às 17 horas cente-
nas de pessoas se envolve-
ram na programação cultu-
ral que contou com shows
musicais das bandas Radar
V8 e Criados com a Vó, da
dupla Rio Pequeno e Jagua-
ré e do Musical Impactto.

No salão de exposições
do Memorial Djanira, os ar-
tistas plásticos Du Grassi, Iza
Perez, Márcio Eustáquio da
Silva (Chicão), Vânia Lewin
Fernandes e Mara Gonçal-
ves expuseram suas obras.

O evento abriu espaço
também serviu para inicia-
tivas beneficentes, como a
Campanha do Agasalho
que manteve posto de ar-
recadação na área, monta-
da pela equipe do Fundo
Social de Solidariedade.

A Biblioteca Municipal
Francisco Rodrigues dos
Santos permaneceu aberta
com a sua Feira de Troca
de Livros. No local também
houve a apresentação de
documentários e do proje-
to “A Hora do Conto”.

No hall de entrada do
Centro Cultural o público
pode rever os painéis do
projeto “Avaré – 150

EVENTO

“1º de Maio com Arte” distraiu
o público no CAIC Djanira
Projeto contou este ano com a adesão da Secretaria de Esportes e Lazer

anos”, que resgata episó-
dios do passado da cidade
em fotografias históricas
recuperadas.

Barracas do Sindicato
dos Comerciários oferece-
ram orientações trabalhistas
aos interessados, da Assso-
ciação de Automóveis An-
tigos expôs modelos raros,
da Associart mostrou traba-
lhos artesanais, da Funda-
ção Padre Emílio Immoos
divulgou a entidade e da
União Negra Avareense
apresentou danças variadas.

Na parte esportiva hou-
ve, durante todo o dia,
partidas de futebol, tênis
de mesa e vôlei, apresen-
tação de vôlei para a Ter-
ceira Idade e brinquedos
infláveis gratuitos para as
crianças presentes.

Pensando na realidade
da cidade e em busca de
solução para seus proble-
mas atuais, acontece em
Avaré, no próximo dia 07,
terça-feira, reunião para
constituição da Comissão
Preparatória Municipal.
Os integrantes seleciona-
dos participarão, durante o
segundo semestre deste

PLANEJAMENTO

Avaré escolherá membros da
Conferência Estadual das Cidades

ano, da Conferência Esta-
dual das Cidades, que
deve acontecer na capital.

A reunião da próxima
semana é direcionada a re-
presentantes da Adminis-
tração Pública e da Socie-
dade Civil. Durante o en-
contro estadual, os partici-
pantes terão chance de dis-
cutir os rumos de todos os

setores dos Municípios,
além de confrontarem as
dificuldades e conquistas
de cada território. A reu-
nião, que englobará repre-
sentantes de todas as cida-
des paulistas, será organi-
zado pela Secretaria de
Estado de Desenvolvimen-
to Metropolitano e está
marcada para acontecer de

26 a 28 de setembro.
Antecipando os traba-

lhos aconteceu, no último
dia 24 de abril, em São
Paulo, prévia para da con-
ferência estadual. Contan-
do com mais de 400 re-
presentantes, o encontro
aconteceu no auditório do
Edifício Cidade I. Avaré
foi representada por inte-

grantes da Secretaria de
Planejamento e Transpor-
tes e do Conselho Muni-
cipal do Plano Diretor.

A reunião para seleção
dos representantes locais à
5ª Conferência Estadual
das Cidades acontece no
próximo dia 07, terça-fei-
ra, a partir das 19 horas,
na Câmara Municipal.
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Competição teve
largada e final
no CAIC
Djanira

Aconteceu, na manhã
da última quarta-feira, 1º
de Maio, a 53ª edição da
prova pedestre “O Operá-
rio”, organizada pela Se-
cretaria Municipal de Es-
portes e Lazer. Este ano
houve a inscrição de 40
atletas de Avaré e região.

Idealizada para come-
morar o Dia do Trabalho,
a tradicional corrida tem
percurso de 5 quilômetros
e englobou várias catego-
rias. Este ano para se ins-
crever o concorrente fez
doação destinada à Cam-
panha do Agasalho, coor-
denada pelo Fundo Social
de Solidariedade de Avaré.

A largada teve lugar na
Rua Minas Gerais, no
bosque do CAIC Djanira
e seguiu em linha reta até
a Rua Rio de Janeiro, no
centro da cidade, passan-
do pela Rua Bahia e re-
tornando a seu ponto de
partida. Os competidores
deram duas voltas por
esse trajeto.

A classificação termi-
nou com o seguinte re-
sultado:

Geral Masculino –
1º) Edivaldo Lourenço
(Camarguinho) – Avaré,
2º) Magno José Trindade
– Paranapanema, 3º) Van-
derson Moreira – Itaí, 4º)
Ronivaldo Aparecido Bar-

ESPORTES

Prova “O Operário” teve
participação de 140 atletas

bosa – Bernardino de
Campos e 5º) Antonio
Francisco Rodrigues – Ta-
quarituba; Geral Feminino
– 1ª) Patrícia Pilar – Ava-
ré, 2ª) Thais Godoy –
Avaré, 3ª) Lindalva Soa-
res Silva – Avaré, 4ª) Marli
Moreira Silva (Cerqueira
César) e 5ª) Cássia Apa-
recida Vieira – Avaré;

Pré-Mirim – 1º) Die-
go Silva – Agudos e femi-
nino – 1ª) Isabella Ramos
(Agudos);

Mirim – 1º) Rafael dos
Santos (Agudos) e femini-
no – 1ª) Evelin C. Gomes
(Agudos);

Infantil – 1º) Lucas
Soares Oliveira (Avaré) e
1ª) Maria Fernanda Pi-
mentel (Agudos);

Master A – 1º) Dou-
glas Santos (Agudos) e 1ª)
Amanda Firmino – Avaré;

Master B – 1º) João
Paulo Paixão – Avaré e
feminino – 1ª) Miriam
Crist ina Nogueira –
Avaré;

Master C – 1º) Ulis-
ses José de Souza; Vete-
ranos – 1º) Wilson Fermi-
no – Avaré e 1ª) Sandra
Fátima Moreira – Avaré;

Juvenil Masculino –
1º) Renato Vitor Gomes –
Avaré.

A entrega dos troféus
e medalhas aconteceu na
sequência da corrida, com
a presença das autoridades
municipais e público pre-
sente ao evento “1º de
Maio com Arte”, realiza-
do no bosque do CAIC
Djanira.

COMUNICADO IMPORTANTE:
A Secretaria Municipal da Saúde, comunica a população que a partir do dia 01/04/2013 o telefone do Disque Saúde será
3711.1433.
Será apenas um número único que distribuirá as ligações em 10 ramais.
Para maior agilidade no atendimento, pedimos que ao utilizar o serviço, o usuário já esteja com o Cartão de Matrícula do
Posto que deseja consultar, papel e caneta para anotar o dia e horário, médico, Unidade de Saúde e número do protocolo.
Para que o serviço seja realmente eficiente, é necessário que, quando não puder comparecer a consulta agendada, o
paciente se lembre de desmarcar a consulta, pois desta maneira outra pessoa poderá se beneficiar utilizando esse horário.
“Quando o paciente falta, o médico fica à disposição e o prejuízo é de todos. Há inúmeras pessoas que necessitam de
atendimento e podem ser encaixadas nestes horários que ficariam vagos”.
Vale ressaltar que nos meses de Janeiro e Fevereiro já foram agendadas 11.343 (onze mil trezentos e quarent a e três)
consultas nas Unidades Básicas de Saúde, sendo que 6.575 (seis mil quinhentos e setenta e cindo)  ligações foram
apenas para obter informações.
No total o Disque Saúde atendeu 17.918 (dezessete mil novecentos e  dezoito) ligações nos dois primeiros meses.

Central de Agendamento de Consult as
Disque Saúde

Horário de Funcionamento:
Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 17:00 hs.



MEMÓRIA VIVA

Traços do
ademarismo
em Avaré
Ícone da política teve legião de seguidores

GESIEL JÚNIOR

Presença fenomenal na
recente história paulista,
Adhemar de Barros é tema
de estudos acadêmicos em
virtude do seu estilo po-
pulista de praticar a políti-
ca partidária. O populismo,
a propósito, tornou-se
matéria de reflexão nas ci-
ências sociais.

Rotulada de ademaris-
mo, essa forma bem brasi-
leira de fazer política deixou
vestígios em Avaré e por
todo o interior do Estado.

Precisamente entre
1938 e 1941 Adhemar co-
meçou a acumular lendas
em torno da sua figura. Foi
o período em que ele exer-
ceu o cargo de interventor
federal em São Paulo, equi-
valente ao de governador.

Para se mostrar como
administrador competen-
te, realizador de grandes

obras públicas e, devi-
do à sua formação mé-
dica, político de preo-
cupação social, ele usou
de seu carisma e fez
muita propaganda per-
sonalizada.

Entretanto, o inter-
ventor, na ditadura Var-
gas, teve que apoiar
atos discricionários da
polícia política como a
detenção de adversári-
os. Nessa época, um
grupo de avareenses foi
preso e levado de trem
para a capital, sob acu-
sação de divergir dos
ideais getulistas.

Lá, um deles, Paulo
Araújo Novaes, médico
e futuro chefe político,
após ser humilhado na
cela, acabou reconheci-
do pelo próprio Adhe-
mar, que determinou li-
bertação imediata do co-
lega de profissão.

Adhemar, querido
e suspeito

Nascido em Piraci-
caba em 22 de abril de
1901, Adhemar Perei-
ra de Barros integrava
uma família da oligar-
quia cafeeira com pos-
ses em São Manuel.

Já era médico gine-
cologista com especi-
alização na universida-
de americana de Johns
Hopkins e residência
em hospitais europeus,
quando se elegeu de-
putado estadual na

Adhemar de Barros, candidato a presidente, em 1955.

O interventor com sua mulher , dona Leonor , é
recebido pelo prefeito Romeu Bretas e sua

esposa, dona Maria, com correligionários na
escadaria da Matriz, 1940.

Constituinte de 1934.
Embora falasse quatro

línguas com fluência (ale-
mão, francês, inglês e ita-
liano) era mesmo com o
sotaque carregado do in-
terior que Adhemar se di-
rigia aos seus eleitores.

Elegeu-se para o go-
verno paulista em 1947 e
em 1962, tendo sido pre-
feito de São Paulo de 1957
a 1961. Nesse meio tempo
perdeu duas eleições pre-
sidenciais e é lembrado

como executor de grandes
obras, entre elas o Hospi-
tal das Clínicas e as rodo-
vias Anhanguera e Anchi-
eta, mas também pelo dé-
ficit financeiro que deixou
nos cofres públicos.

ROUBA, MAS FAZ –
Até hoje Adhemar é iden-
tificado com esse “lema”
de governante que en-
frenta denúncias de cor-
rupção ao longo do man-
dato, mas é querido pelo
povo por causa das obras

que realiza.
Entre o início de sua

carreira e sua cassação
pelo regime militar, 32
anos depois, Adhemar
colecionou feitos admi-
nistrativos, suspeitas de
desvio de dinheiro públi-
co e muita polêmica. 

Populista e contro-
verso Adhemar de Bar-
ros terminou sua carrei-
ra no exílio, pois morreu
de infarto na França, em
12 de março de 1969.
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Cidade teve período desenvolvimentista
Durante o Estado

Novo (1937-1945) o
Senado, a Câmara
dos Deputados, As-
sembleias Legislativas
e Câmaras de Verea-
dores permaneceram
fechados e os parti-
dos, extintos. Sem elei-
ções diretas, os pre-
feitos eram nomeados
pelos interventores.

Nesse contexto é
que o dentista Romeu
Bretas (1893-1986)
despontou como a pri-
meira liderança ade-
marista em Avaré. Es-
colhido pessoalmente
pelo interventor para
chefiar o executivo em
junho de 1938, ele logo
executou uma série de
obras que mudaram
significativamente o
cenário urbano.

Primeiro, Bretas
calçou as ruas cen-
trais com paralelepí-
pedos, depois cons-
truiu a estação de tra-
tamento de água e es-
goto, obra inédita na
região, além de abrir
a estrada Avaré-São
Manuel, para a qual
deu o nome de Rodo-
via Adhemar de Bar-
ros.

Também fundou o
aeroclube e obteve re-
cursos estaduais para
abrir o novo campo de
aviação. De presente
de Adhemar, que tinha
brevê de piloto, a ci-
dade ganhou um luxu-
oso avião Stinson 105.

Ao mesmo tempo,
o interventor fez de
Avaré sede do 5º Dis-
trito Administrativo do
Departamento das Mu-
nicipalidades do Esta-
do. Com essa medida
a cidade passou a ser
um dos treze pólos do
interior e referência
para 16 municípios:
Bernardino de Cam-
pos, Botucatu, Cer-
queira César, Con-

chas, Fartura, Itaí, La-
ranjal Paulista, Óleo, Pe-
reiras, Piraju, Piramboia,
Santa Bárbara do Rio
Pardo, São Miguel Arcan-
jo, Santa Cruz do Rio
Pardo, São Pedro do Tur-
vo e Taquarituba.

Segundo a imprensa
da época, o decreto de
Adhemar criando os dis-
tritos era o “mais impor-
tante” até então assina-
do por um governador do
Estado “e, para os ava-
reenses, de uma manei-
ra toda particular, assu-
miu proporções das mais
felizes”.

Como sede distrital,
Avaré se tornou residên-
cia de procuradores, en-
genheiros e contadores-
inspetores, os quais sob
a orientação das respec-
tivas diretorias atendiam
às necessidades dos mu-
nicípios a ela subordina-
dos.

Essa estrutura admi-
nistrativa, porém, termi-
nou com a queda de
Adhemar e de Bretas, em
1941, quando Getúlio

Vargas substituiu o inter-
ventor.

Com o fim do Estado
Novo e a volta da demo-
cracia, o Partido Social
Progressista foi criado
por Adhemar que assim
se elegeu governador
pelo PSP. De novo, ele in-
dicou Romeu Bretas para
a Prefeitura de Avaré,
função que o correligio-
nário exerceu interina-
mente por alguns meses,
em 1947, mas que volta-
ria a exercê-la, desta vez
pelo voto direto, entre
1952 e 1955.

A partir de então, ou-
tros dois notáveis políti-
cos - o médico Cazem
Chaddad (1909-1984) e
o advogado Paulo Gomes
de Oliveira (1910-1966) -
se destacaram entre os
nomes emblemáticos do
ademarismo na cidade.

Chaddad, aliás, hos-
pedou por algumas vezes
o governador em sua
casa, no Largo São João,
tão profundos eram os la-
ços de amizade que os
uniam.

O governador é acolhido por correligionários em Avaré, na Rua Pará, em 1947. Ele aparece ladeado pelo pároco,
padre Celso Ferreira, pelo prefeito Bretas e outras lideranças ademaristas.

Portal da Rodovia Adhemar de Barros, início da estrada Avaré-São Manuel

Carro de campanha do candidato Adhemar
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URBANISMO

Serviços da primeira fase para adequar a área da Feira da Lua foram encerrados esta semana.

Obras na Concha darão mais
segurança à Feira da Lua
Praça Prefeito Romeu Bretas passa
por adequações na parte elétrica;
feira volta a funcionar em 10 de maio

 A partir do dia 10 de
maio, a Feira da Lua, reali-
zada nas noites de sexta-fei-
ra no entorno da Concha
Acústica, estará funcionan-
do com mais segurança para
feirantes e consumidores.

A Prefeitura está pro-
movendo, desde a semana
passada, obras para adequar
as instalações elétricas da
Praça Prefeito Romeu Bre-
tas, a fim de evitar incêndi-
os e ocorrências que pos-
sam causar danos aos fre-
qüentadores do local.

Para que tais melhorias
possam ser implantadas, a
Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimen-
to suspendeu a realização
da Feira da Lua no último
dia 3, quando os respon-
sáveis pela pasta se reuni-
ram com os expositores
para lhes mostrar as inter-
venções a serem executa-
das na praça e debater as
alterações propostas na dis-
posição das barracas.

“Nossa preocupação é
que essas mudanças sejam
definidas em conjunto
com os expositores, levan-
do em consideração as ca-
racterísticas e as necessi-
dades de cada um”, afir-
mam os técnicos da área.

Idealizada em meados
de 2011, a Feira da Lua
ganhou, em pouco tempo
de realização, a aprovação
do público que se utiliza

do largo da Concha Acús-
tica, nas noites de sexta-
feira, para comprar produ-
tos hortifrutigranjeiros e
artesanais, além de ali-
mentos (in natura e bene-
ficiados) e propiciar diver-
são para as crianças.

Os trabalhos prevêem
sejam instaladas tubula-
ções na área de terra exis-
tente na praça. Serão tam-
bém cavadas valetas no
mosaico português do
piso do largo, sem contu-
do alterar o seu desenho
original, que é uma obra
projetada pelo artista plás-
tico Fausto Mazzola.

A última etapa consis-
tirá na colocação de pe-
destais, erguidos em con-
creto, nos quais estarão
fixadas as tomadas a se-
rem utilizadas pelos feiran-
tes. As estruturas serão
dispostas a cada três me-
tros de distância, com dois
terminais de energia cada.

Prevendo o risco de
acidentes devido ao eleva-
do número de aparelhos
elétricos ligados durante a
Feira da Lua, a Prefeitura
vai instalar uma bitola mai-
or de fiação para que não
sejam sentidas perdas/que-
das elétricas e evitando,
também, curtos circuitos.

DISPOSIÇÃO DAS
BARRACAS – Além das
mudanças na parte estru-
tural, o público da Feira

da Lua perceberá, tam-
bém, alterações no aspec-
to visual do certame, pois
as barracas terão novas
disposições dependendo
de seus serviços.

A ideia é que os feiran-
tes fiquem, após a conclu-
são dos reparos, nas partes
laterais da praça, deixem o
centro da estrutura para a
colocação dos brinquedos
infláveis, facilitando acesso
a todas as barracas.

Uma novidade será a per-
manência, já acertada, de um
veículo da base móvel da Po-
lícia Militar na Praça Prefeito
Romeu Bretas, a fim de evi-
tar a ação de vândalos no meio
da feira, conforme já ocorreu
em suas últimas edições.

A Campanha de Va-
cinação contra a Gripe,
que acontece em âmbito
nacional, continua distri-
buindo doses para as pes-
soas que integram o gru-
po de risco da doença.
Em Avaré, a imunização
já superou as metas pro-
postas para cada grupo,
mas apesar disso, a dis-
tribuição de doses será
mantida até a próxima se-
mana, segundo informou

SAÚDE

Vacinação contra Gripe
continua até o dia 10

o Grupo de Vigilância Epi-
demiológica de Botucatu,

De acordo com a meta
mínima prevista, 80% das
pessoas de cada grupo prio-
ritário devem receber a va-
cina. Avaré, conforme divul-
gado pela Secretaria de Saú-
de, já chegou ao total de
88,62% de imunizações no
geral. Considerando grupos
específicos, as porcentagens
de imunizações foram as se-
guintes: 89,41%, do total de

crianças com idade entre 06
meses e 02 anos, 81,15% -
trabalhadores da Saúde,
122,37% - gestantes,
111,76% - parturientes e
86,30% - idosos.

A vacina contra a Influ-
enza será distribuída gratui-
tamente aos grupos de ris-
co até o próximo dia 10,
sexta-feira, e pode ser soli-
citada nos postos de saúde
dos bairros ou no Centro
de Saúde I, na Rua Acre.


