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INFRAESTRUTURA

Prossegue a
recuperação
de estradas
rurais
Prefeitura faz obras em áreas
atingidas por fortes chuvas

Além de manter a
Operação Tapa-Buracos
na zona urbana, a Secre-
taria de Obras deu anda-
mento esta semana aos
serviços de recuperação
da malha rural. Estradas

como a da Campininha e
a que leva ao Assenta-
mento Santa Adelaide ti-
veram seus leitos recupe-
rados depois das fortes
chuvas do período.

Página 8.

AGROPECUÁRIA

Tudo pronto para a 49ª Emapa
De 1° a 10 de
março, no Parque
Fernando Cruz
Pimentel, acontece
uma série de
leilões de raças
bovinas, equinas e
ovinas, eventos
marcantes da
49ª Exposição
Municipal
Agropecuária de
Avaré, uma das
mais tradicionais
feiras do gênero no
país. Página 16.

CULTURA

Começam preparativos
para a 2ª Semana

do Livro
Página 10.

FISCALIZAÇÃO

Na cidade, apenas
seis casas noturnas

possuem AVCB
Página 7.
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/13 – PROCESSO Nº. 046/13

Objeto: Contratação de empresa para realização de exames de diag-
nóstico.
Data de Encerramento: 01 de março de 2.013 das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 01 de março de 2.013 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, 13 de fevereiro de 2.013 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/13 – PROCESSO Nº. 047/13
Objeto: Aquisição de materiais de construção para manutenção de
vias públicas.
Data de Encerramento: 01 de março de 2.013 das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 01 de março de 2.013 às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 13 de fevereiro de 2.013 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/13 – PROCESSO Nº. 048/13
Objeto: Aquisição de materiais didáticos para crianças de 04 meses
a 02 anos.
Data de Encerramento: 04 de março de 2.013 das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 04 de março de 2.013 às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 13 de fevereiro de 2.013 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/13 – PROCESSO Nº. 049/13
Objeto: Aquisição de fraldas descartáveis para o Fundo Social.
Data de Encerramento: 05 de março de 2.013 das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 05 de março de 2.013 às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 13 de fevereiro de 2.013 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

REPETIÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/13
PROCESSO Nº. 020/13

Objeto: Aquisição de tubos para coleta de sangue para exames
laboratoriais.
Data de Encerramento: 28 de fevereiro de 2.013 das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 28 de fevereiro de 2.013 às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 13 de fevereiro de 2.013 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
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 nº 10.520/02 HOMO-
LOGA  a empresa VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA  E CONSTRU-
ÇÕES LTDA, objetivando a aquisição de massa e emulsão asfáltica
para operação “tapa-buracos”, referente ao PREGÃO PRESENCIAL
nº 003/13 – Processo nº 008/13  – Homologado em: 05/02/13.

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 nº 10.520/02 HOMO-
LOGA  a empresa AVABAN PROMOÇÕES E EVENT OS LTDA ME,
objetivando a locação de banheiros químicos para usuários do Cam-
ping e Costa Azul, referente ao PREGÃO PRESENCIAL  nº 004/13 –
Processo nº 016/13  – Homologado em: 06/02/13.

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 nº 10.520/02 HOMO-
LOGA  a empresa DIEGO BRAGA ME , objetivando a contratação de
serviço de apoio de pessoal para o Carnaval 2013, referente ao PRE-
GÃO PRESENCIAL nº 005/13 – Processo nº 017/13  – Homologado
em: 06/02/13.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 025/11 – Processo nº 107/1 1, Contrato (128/1 1),
que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré e a
empresa NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA,
objetivando a aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para a
Merenda Escolar, com prorrogação até 31 de junho de 2013. O valor
desta prorrogação de contrato é de R$ 404.092,40 (quatrocentos e
quatro mil noventa e dois reais e quarenta centavos).  - Paulo
Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº 002/10 – Processo nº 018/10, Contrato (050/10) , que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa ATLANTA DISTRI-
BUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, objetivando a aquisição de combustí-
veis para a frota municipal, com prorrogação até 23 de maio de 2013. O
valor desta prorrogação de contrato é de R$ 434.899,36 (quatrocentos e
trinta e quatro mil oitocentos e noventa e nove reais e trinta e seis
centavos) . - Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMADA PÚBLICA
Nº 001/11 – Processo nº 102/1 1, Contrato (148/1 1), que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa COOPERATIVA
DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITARARÉ – COAFAI, objetivando
a aquisição de hortifrutis para a Merenda Escolar, com prorrogação até
30 de abril de 2013. O valor desta prorrogação de contrato é de R$
78.362,80 (setenta e oito mil trezentos e sessenta e dois reais e
oitenta centavos)  – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO  o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 070/11 – Processo nº 351/1 1, Contrato (325/1 1),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa
J. E. RISSI ALIMENTOS ME , objetivando a aquisição de carnes, ovos
e gêneros alimentícios para a Central de Alimentação Municipal, com
prorrogação até 31 de julho de 2013. O valor desta prorrogação de
contrato é de R$ 94.793,00 (noventa e quatro mil setecentos e no-
venta e três reais) . - Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº 070/11 – Processo nº 351/1 1, Contrato (326/1 1), que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa NUTRICIONALE
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, objetivando a aquisição de carnes,
ovos e gêneros alimentícios para a Central de Alimentação Municipal, com
prorrogação até 31 de julho de 2013. O valor desta prorrogação de contrato
é de R$ 25.462,00 (vinte e cinco mil quatrocentos e sessenta e dois
reais) . - Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO  o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 012/11 – Processo nº 050/1 1, Contrato (058/1 1),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empre-
sa NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, objetivando
a aquisição de gêneros alimentícios para a Central de Alimentação,
com prorrogação até 31 de julho de 2013. O valor desta prorrogação
de contrato é de R$ 246.634,55 (duzentos e quarenta e seis mil
seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) .
- Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº 003/12 – Processo nº 005/12, Contrato (018/12) , que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa PEDRO VILLEN
NETO ME, objetivando a aquisição de 6.000 refeições para o Corpo de
Bombeiros, com prorrogação até 06 de fevereiro de 2014. O valor desta
prorrogação de contrato é de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais) .
- Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 100/12 – Processo nº 284/12, Contrato (204/12) , que faz
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o Senhor PAULO
SALIM ANTÔNIO CURIATI, objetivando a locação de imóvel na Rua
Santa Catarina nº 781 para instalação do Centro de Atendimento ao
Educando Profª Maria José de Araújo (Centrinho), com prorrogação até
01 de julho de 2013. O valor mensal desta prorrogação de contrato é de
R$ 2.433,90 (dois mil quatrocentos e trinta e três reais e noventa
centavos) . - Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 101/12 – Processo nº 290/12, Contrato (206/12) , que faz
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o Senhor ANTÔ-
NIO SALIM CURIATI, objetivando a locação de imóvel na Rua Rio
Grande do Sul nº 1.750 para instalação da Secretaria Municipal do
Bem Estar Social, com prorrogação até 01 de julho de 2013. O valor
mensal desta prorrogação de contrato é de R$ 4.129,60 (quatro mil
cento e vinte e nove rais e sessenta centavos) . - Paulo Dias Novaes
Filho – Prefeito Municipal.

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

03 cozinheiro
01 pizzaiolo
03 garçom
01 confeiteiro
01 nutricionista
01 caixa de restaurante
02 auxiliar de limpeza
03 motorista de ônibus
02 auxiliar de manutenção predial
01 encarregado de manutenção predial
01 encarregado de almoxarifado
01 babá (p/SP)
02 doméstica (p/SP)
02 domestica
01 auxiliar de enfermagem
01 consultor de vendas
01 costureira
01 revisor de confecção
01 cabeleireiro
02 motoboy
02 dentista
03 professor de inglês
01 montador de móveis
02 marceneiro
01 oficial de serviços gerais
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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 06 veículos
escolares tipo micro-ônibus pelo período de 03 meses, com prorroga-
ção até 30 de abril 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 009/12 – Processo nº 018/12, Contrato (025/12), que faz entre si a
Prefeitura da Estância T urística de Avaré e a empresa VIAÇÃO
LIRA LTDA, objetivando a locação de 10 veículos para transporte esco-
lar, com prorrogação até 30 de junho de 2013. O valor desta prorroga-
ção de contrato é de R$ 578.000,00 (quinhentos e setenta e oito mil
reais).  - Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 036/12 – Processo nº 144/12, Contrato (136/12),
que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré e a
empresa DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA ME, objetivando a
aquisição de hortifrutis pelo período de 03 meses para Creches e
Escolas de Ensino Fundamental, com prorrogação até 30 de abril de
2013. O valor desta prorrogação de contrato é de R$ 116.400,00 (cen-
to e dezesseis mil e quatrocentos reais).  - Paulo Dias Novaes
Filho – Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº 023/13 – Processo nº 035/13

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a COLÔNIA ESPÍRITA
FRATERNIDADE, com valor mensal de R$ 2.118,09 (dois mil cento
e dezoito reais e nove centavos)  objetivando a locação de imóvel
na Rua São Dimas nº 100 para instalação da Residência do Amor
Fraternal (RAFA), com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 01 de fevereiro de 2013 –
Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Dispensa nº 028/13 – Processo nº 043/13
Fica ratificada a Dispensa de Licitação ao  Senhor BENEDICTO GASPAR,
com valor mensal de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) de janeiro
a junho de 2013 e R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) de julho a
dezembro de 2013, objetivando a locação de imóvel na Rua Sergipe nº
1.379 para instalação da Junta de Serviço Militar, com fulcro no artigo 24
da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 14 de
janeiro de 2013 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Dispensa nº 029/13 – Processo nº 044/13
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa MANDURI PNEUS
LTDA, com valor de R$ 5.360,00 (cinco mil trezentos e sessent a
reais)  objetivando a aquisição de pneus para a Secretaria Municipal
de Educação, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 07 de fevereiro de 2013 – Paulo
Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

RERRATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências quanto
a Inexigibilidade 002/13 – Processo 029/13 , motivo pelo qual, os
atos praticados por este setor e assinados pelo Senhor Prefeito Mu-
nicipal deverão ser rerratificados.
ONDE SE LIA:
...e de outro lado a empresa EDITORA MODERNA LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 62.136.304/0001-38 e Inscrição Estadual nº 105.976.131.119,
com sede na Rua Padre Adelino nº 758, sala 05, Bairro Belenzinho, CEP
03.303-000, na cidade de São Paulo/SP, neste ato representada pelo Se-
nhor ALEJANDRO NEST OR AVAKIAN , argentino, casado, contabilista,
portador do RNE nº V543943-V/DELEMIG/SP e do CPF/MF nº 233.203.168-
50, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP...
AGORA SE LEIA:
...e de outro lado a empresa EDITORA MODERNA LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 62.136.304/0003-08 e Inscrição Estadual nº
147.131.584.113, com sede na Avenida Vereador Abel Ferreira nº 374,
Vila Regente Feijó, CEP 03.340-000, na cidade de São Paulo/SP, neste
ato representada pela Senhora CINTHIA GAVIOLI MORENO, brasileira,
casada, consultora, portadora do RG nº 23.955.690-2 e do CPF nº
173.088.888-78, residente e domiciliada na cidade de São Paulo/SP...

SUPRESSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/12 – PROCESSO Nº 339/12 , fica
suprimido o valor do respectivo contrato ganho pela empresa VIA-
ÇÃO LIRA LTDA, no valor total de R$ 144.700,00 (cento e quarent a
e quatro mil e setecentos reais) , o que corresponde a aproximada-
mente 50% (cinquenta por cento)  o total contratado, o que objetiva
a locação de 06 veículos escolares tipo micro-ônibus pelo período de
03 meses. Assinatura do Termo de Supressão: 31/01/13.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/12 – PROCESSO Nº 018/12 , fica
suprimido o valor do respectivo contrato ganho pela empresa VIA-
ÇÃO LIRA LTDA, no valor total de R$ 144.500,00 (cento e quarent a
e quatro mil e quinhentos reais) , o que corresponde a aproximada-
mente 20% (vinte por cento)  o total contratado, o que objetiva a
locação de 10 veículos para transporte escolar. Assinatura do Termo
de Supressão: 30/01/13.

RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO
Tendo em vista a um equívoco na publicação do dia 02/02/13 referente
à DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/13 – PROCESSO Nº 010/13,
ficam rerratificados os seguintes termos:
ONDE SE LIA:
Valor mensal: R$ 33.926,40 (trinta e três mil novecentos e vinte e seis
reais e quarenta centavos).
AGORA SE LEIA:
Valor global: R$ 33.926,40 (trinta e três mil novecentos e vinte e seis
reais e quarenta centavos).

ANULAÇÃO
Fica ANULADA  a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº
009/13 – PROCESSO Nº034/13, objetivando a contratação de empre-
sa para prestação de serviços médicos para exames de diagnóstico,
conforme preceitua a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Anula-
da em: 08/02/13  – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA  a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº 007/13 – PROCESSO Nº 019/13, objetivando a aquisição de mate-
riais gráficos para prescrição de medicamentos na Rede Municipal de
Saúde, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e
suas alterações. Revogada em: 13/02/13  - Paulo Dias Novaes Filho
– Prefeito Municipal.

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 fornecimento de próteses dentarias, tal que-
bra de ordem cronológica se faz necessária  para atender as solicita-
ções tendo em vista a necessidade de entrega de próteses dentárias
aos pacientes da rede.
Fornecedor : Adilson Lopes Garcia ME
Empenhos : 6165/2012
Valor : R$ 2.300,00
Avaré, 16 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e
aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessi-
dade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de
serviço de publicação, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária
por se tratar de empresa individual de pequeno porte e que presta um tipo de
serviço que a Prefeitura Municipal necessitara oportunamente.
Fornecedor : Alexandre Alves Koch
Empenhos : 14459/2012
Valor : R$  900,00
Avaré, 16 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de hortifrúti, tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária por se tratar de fornecimento à meren-
da escolar, visto que a falta dos mesmos implica em diminuição da
qualidade da alimentação fornecido aos alunos da rede municipal.
Fornecedor : Dimas T adeu Ferreira de Almeida ME
Empenhos : 14315, 4457/2012
Valor : R$ 19.604,09
Avaré, 16 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de cilindros de gás P45, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a confecção de
refeições distribuída por essa repartição.
Fornecedor : Dorival Dionizio Gomes ME
Empenhos : 240/2012
Valor : R$  317,00
Avaré, 16 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de   serviço de recarga de extintores, testes
hidrostáticos e pintura tal quebra de ordem cronológica justifica-se
para continuidade do fornecimento de equipamentos essenciais à
segurança dos prédios para utilização da rede Municipal de Ensino.
Fornecedor : Extimpel- Extintores Platinense Ltda EPP
Empenhos : 14078, 1 1774, 11775/2012
Valor : R$ 1 1.317,00
Avaré, 16 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço de impressão do Semanário Oficial,
tal quebra de ordem cronológica é necessária para a manutenção dos
serviços de impressão do Semanário Oficial, órgão indispensável à
publicação dos atos do Poder Publico Municipal.
Fornecedor : Grafica Editora V alente Fartura Lt da
Empenhos : 1 14/2013
Valor : R$ 2.422,00
Avaré, 16 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de apresentação artística da Banda Batuke do
Bom Projeto Carnaval Cultural no Largo São João, tal quebra de or-
dem cronológica se faz necessária para o pagamento do evento  rea-
lizado constante no Calendário de Eventos do Município.
Fornecedor : José Eduardo Javaro ME
Empenhos : 428/2013
Valor : R$ 72.000,00
Avaré, 16 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço prestado com faixas e banners para
desfile cívico, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária por
se tratar de empresa de pequeno porte e que presta um tipo de servi-
ço que a Prefeitura Municipal necessitara oportunamente.
Fornecedor : Lemes e Cia Comunicação Visual Ltda ME
Empenhos : 1 1530/2012
Valor : R$ 4.393,00
Avaré, 16 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de   fornecimento de material hidráulico, tal que-
bra de ordem cronológica  se faz necessária por se tratar de material
essencial para a manutenção e conserto dos prédios utilizados pela
rede Publica Municipal de Educação.
Fornecedor : Margem Comercio de Materiais Hidraulicos Ltda
Empenhos : 12883, 12884, 12885/2012
Valor : R$ 54.214,00
Avaré, 16 de Fevereiro de 2013.

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

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de serviço prestado com publicação,  tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária , sendo que é a única empresa que faz
publicações, para este setor de licitações, em jornais de grande circu-
lação e no Diário Oficial da União, conforme a Lei 8.666/93.
Fornecedor :  Patria Designers Pub. E Prop. Ltda
Empenhos : 1 140/2013
Valor : R$ 4.544,50
Avaré, 16 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por tratar-se de fornecimento de refeições tipo marmitex p/
funcionários e plantonistas do Pronto Socorro Municipal, tal quebra
de ordem cronológica se faz necessária, pois o fornecedor continua a
prestar os serviços, sendo do interesse da Secretaria da Saúde a
prestação dos mesmos.
Fornecedor : Pedro Villen Neto ME
Empenhos : 10452/2012
Valor : R$ 13.432,00
Avaré, 16 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço prestado com veiculo e fornecimento
de peças, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária por
tratar-se de serviços essenciais na frota da saúde, sendo o  serviço
fundamental para o bom andamento do atendimento de urgência das
unidades de saúde do município.
Fornecedor : T ecnica Diesel Marson Lt da
Empenhos : 4830, 4829, 15966, 14421, 14420, 12761, 12762, 8982,
8981, 10718, 10698/2012
Valor : R$ 24.264,00
Avaré, 16 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO
Retifica publicação da justificativa da quebra de Ordem Cronológica
da Empresa Patria Designers Pub. E Prop. Ltda EPP  ref. Semanário
Oficial, edição 602 numero  de 09/02/2013:
Onde se lia:

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

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

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

Agora se lê:
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de serviço prestado com publicação,  tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária , sendo que é a única empresa que faz
publicações, para este setor de licitações, em jornais de grande circu-
lação e no Diário Oficial da União, conforme a Lei 8.666/93.
Fornecedor :  Patria Designers Pub. E Prop. Ltda
Empenhos : 391/2013
Valor : R$ 648,00
Avaré, 16 de Fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

INEDITORIAIS

Secretaria Municip al de Assistência e
Desenvolvimento Social

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

Decreto 3.395/12

Convocação
A Presidente do Conselho Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social (CMAS) Sra. Priscila Félix , vem por meio deste convocar
todos os Conselheiros, para reunião Ordinária que será realizada
na data de 21/01/13  às 09:00 horas , na  Sala dos Conselhos Muni-
cipais  junto à Secretaria Municipal Assistência  e Desenvolvimen-
to Social  situada na Rua Rio Grande do Sul, 1750, fundos.
Pauta:
· Reunião Ordinária Mensal;
· Leitura de ata e documentos;
· Encaminhamentos e outras providências.
A participação de todos é muito importante, em caso de imprevistos
favor informar por escrito.

e-mail:   cmasavare@hotmail.com

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

CMPD – Conselho Municipal do Plano Diretor
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA

Ficam por meio desta CONVOCADOS os Conselheiros do CMPD –
Conselho Municipal do Plano Diretor para REUNIÃO ORDINÁRIA a
se realizar no próximo dia 19 de fevereiro de 2013 (terça-feira) às
dezenove horas no Plenário da Câmara Municipal à Av. Misael Eufrásio
Leal, 9999.
Pauta da Reunião:
1) Comunicações do Presidente;
2) Aprovação da ata da reunião de 28/01/2013 enviada por correio
eletrônico;
3) Apontamentos da Secretaria;
4) Alteração do Regimento Interno;
5) Processo 089/2012  – Certidão de uso solo – Leitura, Discussão
e Votação;
6) Processo 090/2012  – interpretação Anexo 2 - Leitura, Discussão
e Votação;
7) Processo 091/2012  – interpretação Anexo 2 - Leitura, Discussão
e Votação;
8) Processo 092/2013  – Diretrizes Condomínio ZEIS - Leitura, Dis-
cussão e Votação;
9) Processo 093/2013  – Desmembramento - Leitura, Discussão
e Votação;
10) Processo 094/2013  – Disposições Transitórias -  Leitura, Discus-
são e Votação;
11) Processo 095/2012  – Prorrogação Prazo Planos Setoriais Agricul-
tura, Meio Ambiente, Resíduos Sólidos - Leitura, Discussão e Votação;
12)  Assuntos de Interesse.
As reuniões do CMPD são abertas à população.
Avaré, 08 de fevereiro de 2013.

MARCOS BOOCK RUTIGLIANO
PRESIDENTE CMPD

Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 13/2013
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado
pelo Sra. Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin, convoca o classifi-
cado do Concurso Público 01/2012, homologado pelo Edital de 17/
10/2012, para o emprego de PROFESSOR (A) DE ENSINO BÁSICO
- MATEMÁTICA, conforme classificação abaixo descrita; para com-
parecer no prazo máximo de 05 (cinco), a partir da data da publicação
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos, situado a Pra-
ça Pref. Romeu Bretas nº 163, das 08h30min às 12h00min e das
14h00min às 17h00min. O não comparecimento no prazo acima im-
plicará na desistência da vaga.
Class.  Nome
01 – Daniel Ferreira da Silva
 Estância Turística de Avaré, 14 de fevereiro de 2013.

Presidente
Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin

Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 14/2013
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado
pelo Sra. Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin, convoca o classifi-
cado do Concurso Público 01/2012, homologado pelo Edital de 17/
10/2012, para o emprego de PROFESSOR (A) DE ENSINO BÁSICO
- PORTUGUÊS, conforme classificação abaixo descrita; para com-
parecer no prazo máximo de 05 (cinco), a partir da data da publicação
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos, situado a Pra-
ça Pref. Romeu Bretas nº 163, das 08h30min às 12h00min e das
14h00min às 17h00min. O não comparecimento no prazo acima im-
plicará na desistência da vaga.
Class.  Nome
01 – Fernanda Oliveira dos Santos
 Estância Turística de Avaré, 14 de fevereiro de 2013.

Presidente
Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin

Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 15/2013
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado
pelo Sra. Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin, convoca o classifi-
cado do Processo Seletivo 001/2013, homologado pelo Edital de 07/
02/2013, para o emprego de PROFESSOR (A) DE QUÍMICA- com
Licenciatura ou Bacharelado na Área, conforme classificação
abaixo descrita; para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco), a
partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recur-
sos Humanos, situado a Praça Pref. Romeu Bretas nº 163, das
08h30min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min. O não compa-
recimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class.  Nome
01 – Bruno Henrique Francisco
 Estância Turística de Avaré, 14 de fevereiro de 2013.

Presidente
Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin

Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 16/2013
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado
pelo Sra. Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin, convoca o classifi-
cado do Processo Seletivo 001/2013, homologado pelo Edital de 07/
02/2013, para o emprego de PROFESSOR (A) DE QUÍMICA- com
Mestrado ou Doutorado na Área, conforme classificação abaixo
descrita; para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco), a partir da
data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Hu-
manos, situado a Praça Pref. Romeu Bretas nº 163, das 08h30min às
12h00min e das 14h00min às 17h00min. O não comparecimento no
prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class.  Nome
01 – Renato de Cássio Ferreira Neves
 Estância Turística de Avaré, 14 de fevereiro de 2013.

Presidente
Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin

Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 17/2013
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado
pelo Sra. Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin, convoca o classifi-
cado do Processo Seletivo 001/2013, homologado pelo Edital de 07/
02/2013, para o emprego de PROFESSOR (A) DE CAPOEIRA, con-
forme classificação abaixo descrita; para comparecer no prazo máxi-
mo de 05 (cinco), a partir da data da publicação deste Edital, no
Departamento de Recursos Humanos, situado a Praça Pref. Romeu
Bretas nº 163, das 08h30min às 12h00min e das 14h00min às
17h00min. O não comparecimento no prazo acima implicará na de-
sistência da vaga.
Class.  Nome
01 – Alex Pereira Alves
 Estância Turística de Avaré, 14 de fevereiro de 2013.

Presidente
Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 18/2013
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado
pelo Sra. Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin, convoca o classifi-
cado do Processo Seletivo 001/2013, homologado pelo Edital de 07/
02/2013, para o emprego de PROFESSOR (A) DE HISTORIA, confor-
me classificação abaixo descrita; para comparecer no prazo máximo
de 05 (cinco), a partir da data da publicação deste Edital, no Departa-
mento 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 implicará na desistência da vaga.
Class.  Nome
01 – Renato Denadai da Silva
 Estância Turística de Avaré, 14 de fevereiro de 2013.

Presidente
Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin

Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA
FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE

AVARÉ – FREA

PORTARIA Nº 005/2013
A Fundação Regional Educacional de Avaré – FREA, considerando o
disposto no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e Lei Munici-
pal 35, de 13 de junho de 1989, alterada pela Lei Municipal nº 379, de
05 de abril de 1999, torna pública a abertura de processo seletivo
simplificado para a contratação temporária dos seguintes servidores:
- 1 Professor de Fotografia, com diploma em Artes, especialização
em Artes; Educação e experiência com fotografia, para lecionar 04
aulas semanais no 1º semestre de 2013.
1. DO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES
1.1. As funções indicadas no presente edital são para atendimento às
necessidades temporárias e de interesse público, no âmbito da Fun-
dação Regional Educacional de Avaré.
2. DO OBJETIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
2.1. O presente edital tem como objetivo selecionar profissionais para
atuarem na FREA, pois não há cadastro de reserva para essa área.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições serão feitas pessoalmente ou representado por
terceiro capaz na Secretaria da FREA, situada à Praça Prefeito Romeu
Bretas , nº 163, Centro, em Avaré, SP, das 14:00 às 17:00 e das
19:00 às 22:00, nos dias 18 de fevereiro e 19 de fevereiro de 2013.
3.2. A FREA poderá autorizar a extensão de carga horária mediante
justificativa e solicitação formal da direção escolar.
3.3. Não será cobrada taxa de inscrição do candidato.
4. DOS REQUISITOS
4.1. O candidato aprovado e classificado neste Processo Seletivo
Simplificado, na forma estabelecida neste Edital, será contratado tem-
porariamente, se atendidas às seguintes exigências:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado que goze das prerrogativas do
art. 12 da Constituição da República;
b) gozar dos direitos políticos;
c) ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data de admissão;
d) estar quite com as obrigações eleitorais;
e) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, quando se tratar
de candidatos do sexo masculino;
f) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do car-
go, a ser aferida em perícia médica oficial, realizada pelo serviço médico
oficial da FREA ou, em sua falta, por quem este indicar;

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

5. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO
5.1. No ato da inscrição, fazem se necessários os seguintes docu-
mentos:
a) Documento de Identidade;
b) CPF;
c) Certificado da graduação
d) Certidão de mestrado (se exigido no Edital)
.6. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
6.1. O processo seletivo simplificado será realizado através de prova
dissertativa no dia 21 de fevereiro de 2013, às 20h00min.
6.1.2. Tema: relacionado com fotografia
6.1.3. Segunda Fase, de caráter eliminatório – consistirá em exame
médico pericial admissional.
7. DO EXAME MÉDICO PERICIAL ADMISSIONAL
9.1. De caráter eliminatório, será realizado por médico do trabalho.
9.2. Serão eliminados do Processo Seletivo Simplificado os candida-
tos considerados inaptos pela avaliação pericial.
8. DA CLASSIFICAÇÃO, RESUL TADOS E PRAZOS DE VALIDADE.
10.1. Os resultados do processo seletivo serão disponibilizados no
site http://www.frea.edu.br, no.
dia 22 de fevereiro de 2013.
10.3. Em caso de erro na classificação por motivo de graduação, o
candidato poderá entrar em contato com a Secretaria da FREA, no
dia 25 de fevereiro de 2013, para solicitar a correção.
10.4. O comprovante de titulação acadêmica deverá ser apresentado
quando o candidato for convocado para o trabalho. Havendo divergên-
cia na documentação apresentada, o candidato será reclassificado
de acordo com a nova pontuação.
10.5. Havendo empate na classificação final dos candidatos aprova-
dos, a preferência será, respectivamente, do candidato:
a) com maior pontuação na titulação acadêmica;
b) com maior tempo de serviço;
c) que tiver mais idade.
9. DA VISTA, REVISÃO E RECURSOS.
11.1. O pedido de revisão deverá ser dirigido à Secretaria da FREA,
situada na Praça Prefeito Romeu Bretas, nº 163, no Centro, em Avaré,
SP, no dia 26/02/2013 de 08h00min as 12h00min e de 14h00min as
18h00min horas.
11.2. A solicitação deverá ser feita em formulário próprio disponibilizado
no endereço eletrônico
http://www.frea.edu.br
11.5. Não serão aceitos pedidos de revisão feitos por Correios, Fax,
E-mail, etc.
11.6. As solicitações de revisão que não estiverem fundamentadas
serão imediatamente indeferidas.
10. DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
12.1. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instru-
ções contidas neste Edital.
12.2. A aprovação neste Processo Seletivo Simplificado não implica
em contratação imediata, mas apenas a expectativa de ser convoca-
do, seguindo rigorosa ordem de classificação, ficando tal convocação
condicionada à existência de vaga e ao excepcional interesse e con-
veniência da FREA.
12.3. De acordo com a legislação processual civil em vigor será a
comarca de Avaré o foro competente para julgar as demandas judici-
ais decorrentes do presente Processo Seletivo Simplificado.
12.4 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela dire-
toria executiva, observados os princípios e normas que regem a admi-
nistração pública.
Avaré (SP), 14 de fevereiro de 2013.

MARIA LUCIA C. DE F. VISENTIN   LUIZ MOURATO NETO
PRESIDENTE               DIRETOR EXECUTIVO

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

 ESTADO DE SÃO PAULO

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

 ESTADO DE SÃO PAULO

ONELIA FERREIRA DE ARAUJO
*09/02/1945     +07/02/2013

LUIZA BARRURES COUTO ROMÃO
*09/02/1957      +07/02/2013

ANTONIO CARLOS CARVALHO
+07/02/2013

ANTONIO BELJAK
*03/06/1951          +08/02/2013

SUELI BUENO DA SILVA
*10/11/1966       +09/02/2013

CARMELINDA  MARTINS  COSTA PEDRO
*14/10/1951       +10/02/2013

LUIZ LEITE ( PERU)
*14/04/1948        +12/02/2013

SANTINA FILONZI SILVA
*29/10/1923       +14/02/2013

FALECIMENTOS
PERÍODO DE

07/02/13 A 14/02/2013
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV

 ESTADO DE SÃO PAULO

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

 ESTADO DE SÃO PAULO

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

 ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV
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EMEB “ORLANDO CORTEZ”
Rua Francisco Medaglia, 32 – CEP 18703-772 – Vila Operária –

Avaré – SP - Fone/fax (14) 3733 8246 – E-mail:
escolaorlandocortez@hotmail.com

Despachos do Diretor de Escola, 08/02/2013.
O Diretor de Escola, com base no Decreto 3.265 de 03/07/2012, ex-
pede os seguintes Atos Decisórios:
Ato Decisório nº 01/2013,
SANDRA APARECIDA MIRAS BARTHOLOMEU , RG nº 17.535.082-
6/SP, Professor de Educação Básica I, Efetivo da EMEB “Orlando
Cortez” em Avaré, SME, pretende acumular com a função de PEB-I
do QM, na EMEB “Duílio Gambini”, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal.

_______________________
Nelci do Socorro Rodrigues Souza

RG: 8.054.136-7/SP - Diretor de Escola

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA, 03/08/2.012
O DIRETOR DE ESCOLA, COM BASE NO DECRETO 3.265 DE 03/
07/2.012, EXPEDE OS SEGUINTES ATOS DECISÓRIOS:
EMEB “ PROFª. ELIZABETH DE JESUS FREITAS”, AVARÉ-SP

ATO DECISÓRIO Nº. 01/2013,
CAMILA DE OLIVEIRA ROSSITTO – RG.Nº.33.796.185-2
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II- EFETIVO DA
EE “DR. PAULO ARAÚJO NOVAES” EM AVARÉ, DIRETORIA DE
ENSINO DA REGIÃO DE AVARÉ, PRETENDE ACUMULAR COM A
FUNÇÃO DE PEB-II DO QM NA EMEB , “PROFª. ELIZABETH DE
JESUS FREITAS” EM AVARÉ,SME.
DECISÃO:- ACÚMULO LEGAL

ATO DECISÓRIO Nº. 02/2013,
ELIZABETH BANNWART – RG.Nº.14.931.114
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II- EFETIVO DA
EE “PEDRO BENTO ALVES” EM ARANDU-SP, DIRETORIA DE EN-
SINO DA REGIÃO DE AVARÉ, PRETENDE ACUMULAR COM A FUN-
ÇÃO DE PEB-II DO QM NA EMEB , “PROFª. ELIZABETH DE JESUS
FREITAS” EM AVARÉ,SME.
DECISÃO:- ACÚMULO LEGAL

ATO DECISÓRIO Nº. 03/2013,
SILVANA MARIA MAITANO – RG.Nº.42.063.213-X
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I- EFETIVO DA
EMEB “ PROFª. ELIZABETH DE JESUS FREITAS”, AVARÉ-SP,SME
PRETENDE ACUMULAR COM O CARGO DE PEB-I DO QM- NA
EMEF “PREFEITO JOSÉ FEREZIN” EM ARANDU.
 DECISÃO:-ACÚMULO LEGAL
ATO DECISÓRIO Nº. 04/2013,
RITA MARIA TINTI  DA SILVA –RG.Nº.8.909.555-8
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I- EFETIVO  DA
EMEB “ PROFª. ELIZABETH DE JESUS FREITAS”, AVARÉ-SP,SME
PRETENDE ACUMULAR COM O CARGO PEB-I DO QM NA EMEI
“PROFª.MARIETA ROLIM DE MOURA”I” EM CERQUEIRA CÉSAR-SME
DECISÃO:- ACÚMULO LEGAL

ATO DECISÓRIO Nº. 06/2013,
SILVIA APARECIDA LUIZ – RG.Nº.42.063.371-6
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I- EFETIVO  DA
EMEB “ PROFª. ELIZABETH DE JESUS FREITAS”, AVARÉ-SP,SME
PRETENDE ACUMULAR COM  PEB-I CONTRATADA  NA EMEB “JSÉ
REBOUÇAS” EM AVARÉ,SME.
DECISÃO:- ACÚMULO LEGAL

ATO DECISÓRIO Nº.06/2013,
ROSA MARIA PEREIRA SILVESTRE – RG.Nº.12.149.268-0
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I- EFETIVO DA
EMEB “ PROFª. ELIZABETH DE JESUS FREITAS”, AVARÉ-SP,SME
PRETENDE ACUMULAR COM O CARGO DE DIRETOR DE ESCO-
LA QM NA EMEF”JOSÉ FEREZIN” EM ARANDU,SME.
DECISÃO:- ACÚMULO LEGAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ouvidoria Municipal:
3711-2500
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FISCALIZAÇÃO

Aconteceu, na última
semana, o primeiro encon-
tro entre representações
da Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvi-
mento Social (SEMADS),
Fundo Social, Secretaria
de Direitos da Pessoa com
Deficiência, Diretoria Re-
gional de Assistência So-
cial (DRADS) e Delegacia
Regional de Saúde Bauru
(DRS) para que trabalhos
em conjunto entre os de-
partamentos sejam, a par-
tir de agora, coordenados.
Mais de sessenta profissi-

Reunião inicia integração
entre setores assistenciais

Os estabelecimentos
noturnos da Estância Tu-
rística de Avaré, cidade
conhecida por concentrar
vários clubes e boates que
atraem a atenção de jo-
vens, continuam, em sua
maioria, com a situação
irregular quanto à legisla-
ção de segurança do Cor-
po de Bombeiros.

Dos 25 estabelecimen-
tos do setor em Avaré,
apenas seis possuem o Al-
vará de Vistoria do Cor-
po de Bombeiros
(AVCB). Por lei, só de
posse desse documento é
que as casas noturnas po-
dem abrir suas portas.

Atualmente apenas
seis estabelecimentos já
tomaram as providências
quanto à segurança em
suas instalações. São eles:
Pastelaria FSF, Casarão,
Villa Universitária, Ca-

Na cidade apenas seis casas noturnas possuem AVCB

ASSISTÊNCIA SOCIAL

O encontro, que reuniu representantes do Município e do Estado, serviu
para que os limites de cada área fossem conhecidos de forma geral

onais discutiram os prin-
cipais problemas de cada
setor e também suas devi-
das atribuições.

O encontro foi ideali-
zado para que, a partir dos
próximos períodos, os tra-
balhos de Assistência So-
cial sejam integrados e
possibilitem maior como-
didade à população aten-
dida: uma das principais
metas é que cada setor te-
nha conhecimento pleno
de suas limitações e, com
isso, seja estabelecido um
fluxo de atendimento da

população. Para os próxi-
mos meses será elabora-
da, por meio de união dos
departamentos, uma car-
tilha com orientações de
cada serviço que será di-
recionada à população e
também aos profissionais
da Assistência Social que
atuam na cidade.

No final da reunião, as
representações confirma-
ram, já para a próxima se-
mana, um novo encontro
para definição dos próxi-
mos passos da nova par-
ceria.

acionou a Prefeitura para
que seu setor de Fiscali-
zação informasse a situa-
ção dos estabelecimentos
do ramo abertos na cida-

chaçaria Água Doce, Clu-
be de Campo do Arman-
dinho e a casa de eventos
de Ricardo Moisés, no
bairro Santana.

EFEIT O KISS - A
onda de fiscalização das
casas noturnas, por todo
o país, foi deflagrada após
a tragédia ocorrida na Bo-
ate Kiss, na cidade gaú-

cha de Santa Maria, no
fim de janeiro, quando
cerca de 250 jovens mor-
reram intoxicados num
incêndio. No local, devi-
do ao não-cumprimento
das regras de segurança
vigentes, muitas vidas se
perderam.

O Corpo de Bombei-
ros, no início deste mês,

de. A corporação solicitou
a listagem das casas no-
turnas que foram fiscali-
zadas a partir de 31 de
janeiro. Estão incluídos

nesse rol estabelecimen-
tos que promovem even-
tos de reunião de públi-
co, principalmente clubes
sociais.

SERVIÇOS

O Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural
(Senar), em parceria com
o Sindicato Rural Patro-
nal de Avaré abriu inscri-
ções para vários cursos
profissionalizantes para
quem atua no setor ru-
ral. As atividades visam
capacitar a mão de obra
que atua no campo.

Este mês haverá o
curso de Artesanato em
Couro Lida, cujo perío-
do de realização aconte-

Senar promove cursos
gratuitos para área rural
Atividades oferecem transporte e alimentação para inscritos

ce entre os dias 18 e 21. Já
o curso de Empresário Ru-
ral (Módulos I e II) come-
ça neste sábado, 16, e du-
rará até o próximo dia 24.

Em março, conforme a
programação divulgada pelo
Senar, haverá cursos de Bo-
vinocultura de Leite (Cas-
queamento), entre os dia 1º
e 04; de Turismo Rural –
Oportunidades e Empreen-
dimentos, de 1º a 07; de
Doma Racional (11 a 15) e
de Processamento de Car-

ne Bovina (22 a 24).
Os cursos são gratui-

tos e contam, ainda, com
auxílio no transporte dos
alunos para as aulas prá-
ticas e na alimentação
fornecida. As vagas são
limitadas. Inscrições po-
dem ser feitas no Sindi-
cato Rural de Avaré, que
fica  na Rua Rio de Ja-
neiro, 1723. Mais infor-
mações pelos telefones
3732-0696 ou 3733-
5666.
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Desde o início do ano, a
Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, através da Secre-
taria de Obras e Infraestrutu-
ra, desenvolve serviços de re-
cuperação de áreas da cidade.
Os trabalhos, contudo, foram
interrompidos na zona urbana
para que fosse possível recu-
perar trechos de algumas es-
tradas rurais, áreas essas mui-
to afetadas pelas fortes chuvas
registradas no período.

No momento, as má-
quinas da frota municipal -
duas Patrol, uma carrega-
deira e um caminhão bas-
culante – estão sendo utili-
zadas para recuperar tre-
chos de acesso a fazendas
e sítios, os quais se acha-
vam sem condições de trá-
fego após as fortes chuvas.

Na zona urbana, se-
gundo os responsáveis
pelo setor, os serviços se-

Prefeitura realiza obras de
recuperação nas estradas rurais
Serviços já foram executados
também nas vias urbanas.

rão retomados assim que
houver uma estiagem, pois
devido à incidência de chu-
vas e enxurradas não é
possível executar obras
com bons resultados.

ROÇADAS – Desde o
início das operações na cida-
de, mais de 20 áreas foram
beneficiadas com serviços
variados, como conserto de
galerias, de guias e rotatóri-
as, além do combate a áreas
de erosão. Houve também
reparos de mosaicos em pra-
ças, implantação de rampas
de acesso nas Ruas Rio Gran-
de do Sul e Bahia.

Nesse mesmo período,
foram roçadas áreas contí-
guas aos postos de saúde do
Plimec e da Brabância.
Nove escolas foram bene-
ficiadas com a medida, além
do Centro de Educação In-
fantil Geraldo Benedete e

da Creche Dona Bidunga.
Até agora 24 praças ti-

veram suas áreas roçadas

pelos funcionários da Pre-
feitura dentro da operação
de limpeza. Também re-

ceberam melhoramentos o
Horto Florestal, cujas cal-
çadas foram recuperadas

e o espaço de entorno da
sede da  Secretaria Muni-
cipal de Turismo.

Após ouvir um grupo
de pessoas ligadas a ativi-
dades em prol da saúde de
cães e gatos, representan-
tes da administração mu-
nicipal da Estância Turís-
tica de Avaré se compro-
meteram a iniciar as pri-
meiras ações para melho-
rar a atenção aos animais
de estimação da cidade.
Uma delas será a implan-
tação de medidas para

INFRAESTRUTURA

MEIO AMBIENTE

Prefeitura atende ONG e irá estudar melhorias na saúde animal
melhorar as condições de
atendimento no setor de
castração, como a disponi-
bilização de um número
maior de funcionários, bem
como de instrumentos e me-
dicação adequados ao tra-
balho que é desenvolvido
na Casa da Agricultura.

Composto por 13 pes-
soas, a maioria delas liga-
das a ONG “Amor de Qua-
tro Patas” (que cuida de

cães e gatos abandonados
com apoio da iniciativa pri-
vada), o grupo pediu mais
apoio para ações de com-
bate à posse irresponsável
e aos maus tratos aos ani-
mais, bem como a amplia-
ção das ações de castração
por meio de mutirões men-
sais nos bairros.

Durante o encontro,
também foi citada a situa-
ção do bairro Costa Azul,

na orla da Represa de Juru-
mirim, que, segundo os in-
tegrantes da ONG, necessi-
ta de medidas para impedir
a procriação indiscriminada
de animais como se vê atu-
almente.

O grupo apontou ainda a
necessidade de cadastramen-
to, com utilização de chips
de identificação, de todos os
animais de estimação de Ava-
ré e a imediata imunização

pela Vacina Antirrábica, o que
não acontece há mais de dois
anos. Os integrantes do gru-
po ficaram de realizar um le-
vantamento dos custos des-
tas medidas, para que a Pre-
feitura estude a implantação
das mesmas.

Além disso, pensando
em ações a serem adotadas
a longo prazo, os proteto-
res de animais solicitaram
análises quanto à instalação

de um canil/gatil munici-
pal.  Todas as medidas su-
geridas pelo grupo inte-
gram o plano de governo
da atual administração,
que inclui ainda, entre ou-
tras ações, buscar apoio do
Governo do Estado visan-
do à implantação de um
centro de zoonoses com
hospital voltado ao aten-
dimento gratuito a peque-
nos animais.

 



AVARÉ, 16 DE FEVEREIRO DE 2013 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 603 9

O ano de 2013 será o
primeiro em que as crianças
matriculadas, de 1º ao 3º ano
do Ensino Fundamental, ga-
nharão atenção especial
quanto à plena alfabetização
até o final do ciclo. Isso está
sendo possível com a ade-
são da Secretaria Municipal
da Educação ao Pacto Na-
cional pela Alfabetização na
Idade Certa do Governo Fe-
deral.

O projeto, que também
é conhecido como
PNAIC, é um compromis-
so formal assumido pelos
governos federal, dos es-
tados e municípios de as-
segurar que todas as cri-
anças estejam alfabetiza-
das até os oito anos de ida-
de, ao final do 3º ano do
Ensino Fundamental.

Ao aderir ao projeto,
Secretaria de Educação de

Avaré adere ao Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa
Classes do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental terão acompanhamento especial

Avaré se comprometeu,
além de alfabetizar seus
alunos e lhes garantir en-
sino de matemática, a re-
alizar avaliações anuais
universais, aplicadas pelo
INEP, junto aos estudan-
tes e lhes dar suportes por
meio de constante recicla-
gem/capacitação dos pro-
fessores.

No caso de Avaré, os
educadores serão orienta-
dos por uma equipe trei-
nada especialmente pela
Secretaria de Educação.
Para tanto a pasta desen-
volverá projetos de capa-
citação, valorização e
apoio para o magistério.
Com isso será possível que
o material didático, padro-
nizado para todas as uni-
dades escolares inscritas,
seja complementado pela
prática nas salas de aula.

O avanço do aprendizado
do aluno será constante-
mente registrado para que,

no final do ciclo, correções
sejam feitas.

A capacitação dos edu-

cadores será feita por um
grupo de orientadores de
estudo escolhjdo pela Se-
cretaria de Educação, se-
gundo perfil estabelecido
pelo Ministério da Educa-
ção. Assim, além da qua-
lidade do material didáti-
co disponibilizado, a expe-

riência dos professores em
sala de aula será o diferen-
cial para a plena alfabeti-
zação das crianças.

Atualmente a Rede
Municipal de Ensino de
Avaré possui 3.200 alunos
do 1º ao 3º ano do Ensino
Fundamental

Com apoio da Secre-
taria Municipal da Cul-
tura, o grupo Metallu-
mfonia fará shows gra-
tuitos no auditório da
Diretoria de Ensino (an-
tigo Cefam) na próxima
quarta-feira, em três ho-
rários: 9 horas, 14 ho-
ras e 19h30min.

Metallumfonia, for-
mado por músicos e pro-
fessores da Orquestra
Sinfônica de Campinas,

EDUCAÇÃO

CULTURA

Grupo Metallumfonia vai se apresentar no dia 20
Espetáculos terão lugar no auditório da Diretoria de Ensino

do Conservatório de Ta-
tuí e do Instituto de Ar-
tes do Departamento de
Música da Unicamp, tem
por objetivo divulgar o
repertório para instru-
mentos de metal escrito
por compositores paulis-
tas. Esse projeto cultural,
produzido com recursos
do Programa de Ação
Cultural (ProAC), preten-
de ainda despertar o in-
teresse do público para a

CVV – Centro de Valorização da Vida
Fone: (14) 3733-2525 (das 19h00 às 23h00 todos os dias)

Av. Prof. Celso Ferreira da Silva, 1001 - Jd. Europa- Avaré SP
“Do outro lado da linha haverá alguém que quer muito

ouvir você falar sobre os seus medos, sua solidão, sua
angústia . . .

Mesmo que você não dê muito valor à sua vida,
NÓS DAMOS!”

música de câmara.
Mais informações so-

bre os espetáculos pelo te-
lefone 3733-5057.
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CULTURA

Pelo segundo ano con-
secutivo a Biblioteca Mu-
nicipal Professor Francis-
co Rodrigues dos Santos,
através de suas titulares,
elabora a programação da
Semana do Livro, evento
programado para aconte-
cer este ano, entre os dias
22 e 27 de abril.

“O objetivo maior des-
sa jornada é despertar nos
estudantes o gosto pela boa
leitura”, destaca a biblio-
tecária Eliana Maria Bar-
ja. Em 2012 o evento foi
promovido com êxito e
seus organizadores espe-
ram obter o apoio e a ade-
são de educadores das re-
des municipal, estadual e
particular de ensino.

Durante seis dias estão
sendo agendadas palestras
com escritores, poetas e
educadores. Haverá tam-
bém uma feira de troca de
livros e uma mostra de fo-
tografias tendo a leitura
por tema.

Para a 2ª Semana do
Livro, adianta a bibliote-
cária Josana Carlos, já está
certa a cooperação de alu-

Biblioteca Municipal prepara a

2ª Semana do Livro

Luiz Carlos Fernandes, Leila Grassi e Pedro Luiz Novaes: autores convidados

nos e professores do Ins-
tituto Federal, do curso de
Eventos. “É um apoio im-
portante porque nosso ob-
jetivo é tornar a Bibliote-
ca mais conhecida e visi-
tada”, explicou.

AUTORES CONFIR-
MADOS – Convidados,
alguns autores já aceitaram

participar voluntariamen-
te do evento e vão lançar
seus novos livros durante
o período. É o caso dos
avareenses Leila Gaspera-
zzo Ignatius Grassi, Pedro
Luís Piedade Novaes e
Luiz Carlos Fernandes.

Leila Grassi, doutora
em Educação, vai autogra-
far seu livro “Arari’wa –
Escola na Mata – Desven-
dando a Educação Esco-
lar Indígena” e falará a
professores e coordenado-
res pedagógicos sobre o
tema.

Pedro Novaes, o Puí,
juiz federal, falará a jor-
nalistas, advogados e alu-
nos do curso de Direito

sobre o tema de seu pri-
meiro livro “Tutela do Di-
reito de Sigilo da Fonte
Jornalística – Doutrina e
Jurisprudência”.

Fernandes, premiado
ilustrador e chargista, lan-
çará o livro “Alma – a his-
tória da mais antiga arena
esportiva do país”, escrito
em parceria com Custódio
Rosa.

Também confirmaram
participação na 2ª Semana
do Livro a contoterapeuta
Vera Lúcia Ravagnani, a
professora Rosalice San-
toyo, o poeta José Carlos
Santos Peres, o pesquisa-
dor Gesiel Júnior e o jovem
escritor Marcelo Lima.

Entre os dias 13 e 15
de fevereiro foi realizada
a primeira edição anual
do Projeto “Embarque
nesta Viagem”. Criado e
executado pela Secretaria
Municipal de Cultura,
através da equipe técni-
ca da Biblioteca Profes-
sor Francisco Rodrigues
dos Santos, a iniciativa
oferece livros para usuá-
rios do Terminal Rodo-
viário Manoel Rodrigues.

Gratuitamente, en-
quanto esperam no Ter-
minal para embarcar em
viagens, as pessoas po-
dem obter livros. A ideia
é motivar o público à
prática da boa leitura. O
projeto será levado a
efeito a cada trimestre e,
mais uma vez, recebeu
muitas adesões.

“Embarque nesta Vi-
agem” possibilita aos
usuários do Terminal Ro-
doviário, principalmente
a quem usa o local para

Meta é estimular gosto pela leitura nos estudantes

Projeto distribui
livros entre viajantes
Conhecido por “Embarque nesta
Viagem”, a iniciativa mobiliza o
Terminal Rodoviário

viagens, retirar um livro
e lê-lo no próprio termi-
nal ou, se preferir, levá-
lo para casa e devolvê-lo
na próxima edição do
projeto.

Também, informam
os organizadores, é pos-
sível ficar com o livro,
tendo o compromisso de
repassá-lo a parentes ou
amigos. São doados ou
cedidos cerca de 70
exemplares por dia a cada
edição.

Os volumes disponi-
bilizados são resultados
de doações feitas à Bibli-
oteca Municipal e seus tí-
tulos já constam do acer-
vo do setor. A maioria dos
exemplares está em bom
estado de conservação.
Cada interessado pode
retirar um livro ou revis-
ta por vez.

A próxima edição do
projeto “Embarque nes-
ta Viagem” acontecerá
em abril.

ASSOCIART
Quarta a Domingo
Das 09h00 às 18h00

Box 6 e 7 - Lanchódromo
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ATO DA MESA Nº 32/2013
(Dispõe sobre a Constituição de Comissão destinada a promover

estudos acerca da criação do Código Ambiental Municipal e adota
outras providências.)

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E
LEGAIS,
Considerando  o Requerimento nº 79/2013, de autoria do Vereador
Marcelo José Ortega, aprovado por unanimidade na Sessão Ordinária
de 04 de fevereiro de 2013, versando sobre a criação de uma Comis-
são Especial destinada a promover estudos acerca da criação do
Código Ambiental Municipal.
D E C L A R A:-
Artigo 1º  - Fica criada uma Comissão Especial destinada a promover
estudos acerca da criação do Código Ambiental Municipal.
Artigo 2º  - A comissão deverá ser composta pelos Vereadores Mar-
celo José Ortega, Francisco Barreto de Monte Neto e Antonio Leite
de Oliveira, conforme deliberação Plenária e deverá ser presidida pelo
primeiro indicado.
Artigo 3º  - A Comissão terá o prazo de 210 (duzentos e dez) dias
para conclusão dos trabalhos, quando deverá apresentar relatório dos
trabalhos desenvolvidos.
Artigo 4º  - A Comissão poderá contar com o auxílio de órgãos de
assessoria técnica especializada e o custeio das demais despesas
que se fizerem necessárias para o fiel cumprimento do estabelecido,
devendo para tanto observar rigorosamente o preconizado na Lei 8.666/
93 e suas respectivas alterações.
Artigo 5º  - Fica fazendo parte integrante do presente Ato o Requeri-
mento nº 0079/2013.
Artigo 6º  - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação no
local de costume.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
aos 13 de fevereiro de 2013.

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

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

BRUNA MARIA COSTA
SILVESTRE
Presidente

 MARCELO JOSÉ ORTEGA
Vice-Presidente

ERNESTO FERREIRA DE
ALBUQUERQUE

1º Secretário

FRANCISCO BARRETO DE
MONTE NETO
2º Secretário

LEGISLATIVO
Decreto n°.  3.479,  de 06 de fevereiro  de 2013.
(Reorganiza Conselho Municipal do Plano Diretor  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 reorganizado, nos termos do que dispõe o artigo
142 da Lei Complementar nº 154 de 27 de Setembro de 2011, o CON-
SELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR, composto dos membros
abaixo relacionados:
MEMBROS DO PODER PÚBLICO
TITULAR - Fabricio Rodrigues de Lima
SUPLENTE- Regina Célia Pompiani Lopes
TITULAR- Aparecido Fernandes Junior
SUPLENTE- Luciana de Paula Assis Alves da Rocha
TITULAR- Giovani Antonangelo
SUPLENTE – Paulo Henrique Ciccone
TITULAR- Maria José da Cunha
SUPLENTE- Vilma Tereza Deolim
TITULAR- Carlos Eduardo Dias e Silva
SUPLENTE- Rodrigo Panabianchi Antonangelo
TITULAR- Fernando Franco Amorim
SUPLENTE- Ronaldo Souza Villas Boas
TITULAR- Nilson Zanlucki Neto
SUPLENTE- Miguel Chibani Bakr
TITULAR - João José Dalcim
SUPLENTE- Atenéia Ferreira
MEMBROS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
TITULAR- Marcos Boock Rutigliano/AREA(Assoc. Reg. Eng. Arq.
Agro. Avaré)
SUPLENTE- Mário Ribeiro Duarte/ AREA(Assoc. Reg. Eng. Arq. Agro. Avaré)
TITULAR-Luiz Eduardo Quartucci/OAB(Ordem dos Advogados do Brasil)
SUPLENTE-Ailton César Camilo de Souza/ OAB(Ordem dos Advoga-
dos do Brasil)
TITULAR-Marcio de Almeida Pernambuco/ACIA(Assoc. Com. Ind. de Avaré)
SUPLENTE-Cássio Jamil Ferreira/ ACIA(Assoc. Com. Ind. de Avaré)
TITULAR-César Piagentini Cruz/Santa Casa de Misericórdia de Avaré
SUPLENTE-Miguel Chibani Bakr/Santa Casa de Misericórdia de Avaré
TITULAR-Mauro Fusco/ADERJ(Assoc. Defensores da Represa de Jurumirim)
SUPLENTE-Vilma Zanluchi/ADERJ(Assoc. Defensores da Represa
de Jurumirim)
TITULAR-Silmara Rodrigues/Rotary Club Jurumirim
SUPLENTE-Paul Anton Josef Bannwart/Rotary Club Avaré
TITULAR-Marcelo Nassif Avellar/Loja Maçônica Acácia de Avaré
SUPLENTE-Juracy Rocha Cavini/Loja Maçônica Phoenix de Avaré
TITULAR-Paulo Henrique Ciccone/Loja Maçônica Estrela de Avaré
SUPLENTE-José Américo Henriques/ARLS Nazareth
TITULAR- Carlos De Petrini da Silva Coelho/Colônia Espírita
Fraternidade
SUPLENTE-Graziela Junqueira Franco Doneux/Fundação Padre Emilio Immoos
TITULAR- Pedro Paulo Dal Farra Furlan/CPP(Centro do Professora-
do Paulista)
SUPLENTE- Thiago Giani Cabral Maragno/CPP(Centro do Professo-
rado Paulista)
TITULAR-Angela Golin/ADEMA(Assoc. Def. do Meio Ambiente de Avaré)
SUPLENTE-José Geraldo Dias Barreto/COMDEMA(Cons. Mun. Def.do
Meio Ambiente)
TITULAR-Heber Brianezi Fuentes/Faculdade Eduvale
SUPLENTE-José Guilherme Lança Rodrigues/Faculdade Eduvale
TITULAR-Lambertus J.A.M.V.H. Heijmeijer/COMTUR(Cons. Mun. Turismo)
SUPLENTE-Ludmilla Righi Orsi/CONDEPHAC(Cons. Defesa do Patr.
Hist. Art. Cult.)
TITULAR-Gilberto Dias Soares/AAA(Associação Atlética Avareense)
SUPLENTE-Orlando Gambini Filho/AFPCA(Assoc.Func. Polic. Civil de Avaré)
TITULAR-Marcos Ricardo Parize de Oliveira/Centro Avareense
SUPLENTE-Ernesto Ferreira de Albuquerque/Assoc. Pró-Cidadania
TITULAR- Sueli Conceição de Souza Papay/Associart(Assoc.
Artesãos e Art. de Avaré)
SUPLENTE-Antonio Alves Nunes Sobrinho/AAVANT(Assoc. Avaré de
Antigomobilismo)
ARTIGO 2º – Fica estabelecido como sede do Conselho Municipal
do Plano Diretor a AREA(Associação Regional dos Engenheiros Ar-
quitetos e Agrônomos de Avaré), localizada na Rua dos Engenheiros,
nº 26, Colina da Boa Vista.
ARTIGO 3º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, ficando revogado o Decreto 3.195, de 07 de maio de 2012.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 06 de fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº 3.487, de 08 de fevereiro de 2013.
(Dispõe sobre a reorganização do Núcleo da Diversidade Sexual da

Estância Turística de Avaré.)

PAULO DIAS NOVAES FILHO , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A:
Artigo 1º  - O NADSEX AVARÉ fica reorganizado da seguinte forma:
SUPERVISÃO GERAL
Gestor de Assuntos para Diversidade Sexual: CAROLINA XAVIER
ESTEVES
CÉLULA ADMINISTRATIVA
Agente Administrativo: DANIELLE DE CÁSSIA  CAMARGO
Agente de Relações Institucionais: ANA MARCIA CALIJURI
CÉLULA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS
Agente de Eventos: LUCIO FRANCISCO SANT’ANNA
Assessor de Comunicação: ILZA ANTONIA DE SOUZA
CÉLULA DE ESTUDOS, PESQUISA E EDUCAÇÃO
Agente de Inclusão Educacional: Profª Drª MARCIA GAGLIARDI
Agente de Estudo e Pesquisa LGBT: KARINA LEANDRO MASSUD
CÉLULA DE APOIO PISICO-SOCIAL E JURÍDICO
Suporte Psico-Social: JANAÍNA CAMALEONTE DE OLIVEIRA
Suporte Jurídico: GIOVANIA CALIXTO LEITE
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 08 de fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº 3.488, de 13 de fevereiro de 2013.
(Delega Funções ao Secretário Municipal da Fazenda e a

Supervisora do Departamento de Contabilidade e Tesouraria)

PAULO DIAS NOVAES FILHO , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a   :  -
Artigo 1º  - O Secretário Municipal da Fazenda e a Supervisora do
Departamento de Contabilidade e Tesouraria ficam autorizados a efe-
tuar movimentação bancária por meio eletrônico.
 Artigo 2º  - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

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

SUPERVISORA DA SECRETARIA

DECRETOS

Decreto nº 3.489, de 14 de fevereiro de 2013.
(Reorganiza o Conselho Municipal de Assistência Social. )

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 reorganizado, na forma abaixo, o Conselho Municipal
de Assistência Social - CMAS, em conformidade com a Lei Federal nº
8.742/93 e a Lei Municipal nº 237/98 com os representantes abaixo:
 Presidente :   Priscila Félix
Vice – Presidente:  Magda Faria Oliveira
Secretária :  Juliana Berna Félix
Representantes do Poder Público
Representantes da Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvi-
mento Social
Titular:  Franciele  Lopes Nogueira
Suplente :  Adriana Gasp ar Vendrametto
Representantes da Secretaria Municipal de Saúde
Titular:  Hercília de Paula Pinto Pepe
Suplente:  Ana Maria Ferreira da Rosa
Representantes da Secretaria Municipal de Educação
Titular:   Matheus Edmon Macedo
Suplente: Mercia Adriana de Souza
Represent antes de Órgãos do T rabalho
Titular:  Nilson Zanlucki Neto
Suplente:  Hercilia de Paula Pinto Pepe
Representantes da Secretaria Municipal de Habitação
Titular: Silvana de Sena
Suplente: Paulo Henrique Ciccone
Representantes da Secretaria Municipal de Administração
Titular: Keli de Oliveira Moreira
Suplente: Andréia Cristina Santana
Representantes da Sociedade Civil
Representantes de Entidades de Atendimento à Infância e Juventude
Titular: José Marcos Guazzelli Filho
Suplente:  Myrian B. Prado T omazella
Representantes de Entidades de Atendimento à Portadores de
Deficiência
Titular: Juliana Berna Félix
Suplente: Vera Lúcia Centeno Garcia
Representantes de Entidades Prestadoras de Serviços
Assistenciais
Titular: Gláucia Regina Favero  Hoffmann
Suplente: José Vasconcelos de Araújo Silva
Represent antes de Entidades de Assistência à T erceira Idade
Titular: Orlando Cruz Deolim
Suplente: Rita de Cassia Vieira Roesener
Representantes dos Profissionais Assistentes e Psicólogos
Titular: Daniela Fujita
Suplente: Fernanda Carolina Viotto Bernado
Representantes de Entidades Sindicais
Titular: Flávio Eduardo Zandoná
Suplente: Mauro Sérgio de Oliveira
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogado o Decreto nº 3.395, de 04 de dezembro de 2012.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 14 de fevereiro de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

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

SUPERVISORA DA SECRETARIA

RETIRE GRATUITAMENTE
O SEMANÁRIO OFICIAL DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ NO
PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.
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PROVA PROCESSO SELETIVO
AJUDANTE GERAL

DA REALIZAÇÃO DA  PROVA ESCRITA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA

A prova escrita será realizada no dia 24 de fevereiro de 2013 (domingo),
Abertura dos portões às 8:00 horas para apresentação dos candidatos com

documentos de identificação e comprovante de inscrição do Processo
Seletivo nº 001/2013 –Frente de T rabalho.

LOCAL: “COLÉGIO DIMENSÃO”
Rua Sergipe, nº 1.685 – Centro – Próximo ao FÓRUM

CONCURSO PÚBLICO
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C O N V I T E
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Câmara de Vereadores e Prefeitura Municip al da Estância T urística de Avaré/SP
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré e a Prefeitura da
Estância Turística de Avaré convidam os Senhores Vereadores, associações
de bairros, representantes de classes e munícipes em geral, para AUDIÊNCIA
PÚBLICA referente ao 3º Quadrimestre de 2012 da Gestão Fiscal da Prefeitura
Municipal a realizar-se no dia 19/02/2013 às 09h00min, no Plenário da Câmara
de Vereadores de Avaré sito a Av. Misael Euphrásio Leal nº 999, em cumprimen-
to ao disposto no artigo 9º, §4º da Lei Complementar nº 101/00(LRF).

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONVOCAÇÃO
Nos servimos da presente para convocar a todos os conselheiros titulares e
suplentes para a reunião ordinária no dia 19/02/2013 (terça-feira) às 18:00 , na
Secretaria Municipal da Saúde (data alterada devido ao feriado do Carnaval).
Solicito aos conselheiros que não possam comparecer que encaminhem esta
convocação aos suplentes, assim como que enviem justificativa da ausência por
escrito.
Atenciosamente,

JOSÉ ROBERTO PASCON
Presidente

NILSON ZANLUCKI NETO
Secretário Executivo



MEMÓRIA VIVA:
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Casa Pia, atual Lar S. V icente de Paulo, funcionou como hospital.

Santa Paulina visitou Avaré em fevereiro de 1913
GESIEL JÚNIOR

Há exatamente um sé-
culo, em fevereiro de
1913, a cidade recebia,
pela primeira vez, a visita
de integrantes de uma
congregação religiosa fe-
minina: as Irmãzinhas da
Imaculada Conceição.
Essa vinda ocorreu em
razão do apelo feito às au-
toridades eclesiásticas
pelo alferes Manoel Mar-
cellino de Souza Franco -
o popular Maneco Dioní-
sio, presidente da Casa Pia
de São Vicente de Paulo.

Duas freiras, por re-
comendação do arcebis-
po de São Paulo, vieram
para Avaré, procedentes
da capital paulista: madre
Paulina do Coração Ago-
nizante de Jesus (que em
2002 foi reconhecida
como a primeira santa da
Igreja Católica a viver no
Brasil) e madre Vicência
Teodora da Imaculada
Conceição (1879-1931).

Ambas vieram espe-
cialmente para conhecer
as instalações da Casa
Pia, fundada e dirigida
por confrades vicentinos.
Nessa época a instituição

Madre Paulina e madre V icência: presença religiosa em Avaré.

funcionava como hospital
de idosos desamparados,
mas não dispunha de pes-
soas habilitadas para o
atendimento da enfermaria.

Inaugurado em meados
de 1912, o Hospital da
Casa Pia São Vicente de
Paulo, mantido pela Con-
ferência Vicentina com
apoio da Intendência e de
benfeitores, teve seu pré-
dio construído no centro
da cidade, onde antes fi-
cava o primeiro cemitério.

Contava a obra com o
serviço voluntário do mé-
dico João de Góis Manso
Saião. Não havia, porém,
gente preparada para so-
correr os enfermos. O ser-
viço, conforme pensava
Maneco Dionísio, só pode-
ria ser bem feito “por al-
mas consagradas a Deus”.

Relato da historiadora
Maria Feller revelou que a
paróquia de Avaré estava de-
sorganizada pela falta de pa-
dres zelosos, fato que com-
prometia o desenvolvimen-
to da religião católica no lu-
gar.  “Era difícil descrever a
situação moral dos habitan-
tes. O bispo então pediu aos
frades franciscanos para sa-
nar este mal e a súplica foi

atendida. Frei Aurélio Sma-
rano e frei Vital de Moema,
capuchinhos, conseguiram
fazer grande bem ao povo e
melhorar a situação local”,
revelou.

AS VISIT ANTES –
Antes, as irmãs desceram
do trem em Botucatu, sede
do bispado, para falar com
dom Lúcio Antunes de
Souza (1863-1923), o pri-
meiro bispo diocesano. Elas
lhe expuseram a disposição
de abrir uma comunidade
de freiras em Avaré e dele
logo receberam a benção e
a aprovação dos planos.

A chegada das religiosas,
de feições claras, deu-se na
manhã do dia 27 de feverei-
ro e chamou a atenção dos
moradores que nunca ti-
nham visto mulheres com
trajes típicos de quem se
consagra ao serviço divino.

Atentas, as duas irmãs
observaram o ambiente que
esperava por sua ajuda hu-
manitária. Com modéstia elas
direcionaram olhares em tor-
no dos principais edifícios que
viram pelo caminho: o Gru-
po Escolar, o Fórum, o Mer-
cado, a Santa Casa, a igreja
matriz e alguns solares das
famílias mais abastadas.

Madre Paulina, cujo
nome civil era Amábile Lú-
cia Visintainer, escolheu
esse nome conforme anti-
go costume religioso ado-
tado pelos que se consa-
gravam ao ofício divino.
Na ocasião dessa sua pri-
meira visita a Avaré, ela ti-
nha 47 anos de idade. Ma-
dre Vicência, por sua vez,
tinha então 33 anos e seu
nome de batismo era An-
gela Sabina Bottamedi.

Nessa época, a primei-
ra santa do Brasil traba-
lhava na mais absoluta
simplicidade num hospício
em Bragança Paulista des-
de que fora destituída da
função de superiora da
congregação por ela fun-
dada em 1890. Em seu lu-
gar ficou madre Vicência
que, entretanto, convida-
va a fundadora para acom-
panhá-la e ouvi-la nessas
viagens de trabalho.

As acomodações da
Casa Pia agradaram as vi-
sitantes. Elas conheceram
os doentes ali internados e
perceberam a necessidade
da presença de enfermei-
ras na cidade, cuja paró-
quia carecia de apostolado.

De volta a São Paulo,
madre Vicência comunicou
o arcebispo dom Duarte
Leopoldo e Silva (1867-
1938) da viabilidade de
enviar freiras para Avaré.
Os preparativos para a fun-
dação exigiram alguns me-
ses até que, em novembro,
chegaram as primeiras mis-
sionárias: irmãs Geralda de
Jesus Redentor, Filomena
de Jesus Menino e Teodo-
ra Maria do Sagrado Co-
ração. Elas vieram na com-
panhia de madre Matilde
da Imaculada Conceição
(1864-1917), melhor ami-
ga de madre Paulina e co-
fundadora da congregação.

Experiente, madre
Matilde viu que o lugar
era muito pobre e que, na
cidade, havia pessoas
bem educadas e outras
completamente ignoran-
tes da doutrina católica.
“Se ensinarmos ao povo
o conhecimento de Deus
e da religião, já será para
as Irmãzinhas uma gran-
de missão”, observou.

De fato, as Irmãzi-
nhas da Imaculada
Conceição, em diferen-
tes períodos do século
XX, desenvolveram in-
tenso e fecundo servi-
ço religioso nas áreas da
educação (Externato
São José), da saúde
(Santa Casa) e da as-
sistência social (Lar
São Vicente de Paulo).
Permaneceram em
Avaré até 2008, ano em
que, por falta de voca-
ções, foram embora.O Largo da Matriz no ano de 1914, quando da chegada de Madre Matilde

Há 100 anos,
a vinda das freiras
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SEGURANÇA

AGROPECUÁRIA

A 49ª Exposição Muni-
cipal Agropecuária de Ava-
ré (Emapa), uma das mais
tradicionais mostras do gê-
nero do interior paulista,
será realizada entre os dias
01 e 10 de março. Na pró-
xima quinta-feira, dia 21/
02, haverá um coquetel
para a apresentação da pro-
gramação do evento para
a imprensa e autoridades.
A abertura oficial aconte-
cerá no dia 05 de março.

A Emapa é organizada
pelo Núcleo Nelore, sob a
presidência de pecuarista
Amauri Gouveia, com o
apoio da Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré.

Esta edição da Emapa
trará algumas novidades.
Uma delas será a parceria
com a Associação Comer-
cial e Industrial de Avaré
(Acia), que tem como ob-
jetivo fortalecer e ampliar
a participação do comércio

Prosseguem preparativos para a 49ª Emapa

Falta pouco para que
a Fundação Regional
Educacional de Avaré
(FREA) tenha suas ins-
talações liberadas, por
parte do Corpo de Bom-
beiros, para o início das
aulas regulares, marca-
do para a segunda-fei-
ra, 18 de fevereiro.

Os bombeiros farão a
vistoria final do prédio
na manhã de domingo,
dia 17. Caso os peritos
aprovem s melhorias e
adaptações feitas no lo-
cal, será emitido o Alva-

AVCB da FREA será emitido na próxima semana
rá de Vistoria do Corpo
de Bombeiros (AVCB),
documento necessário
para que estabelecimen-
tos que concentram gran-
de número de pessoas
possam funcionar de
acordo com as normas de
segurança exigidas por lei.

Uma pré-vistoria foi
realizada na manhã da
sexta-feira, 15, quando
representantes do grupa-
mento passaram por todas
as dependências da insti-
tuição educacional anali-
sando as providências to-

e da indústria no evento.
Outra inovação será a

participação de animais
ovinos, além de bovinos e
equinos (como ocorreu nas
edições anteriores). Have-
rá também a realização de
leilões e julgamentos das
raças. A expectativa é que
a Emapa terá uma movi-
mentação de negócios na
casa dos R$ 16 milhões.

A programação inclui
também a apresentação de
ciclos de palestras voltadas
ao setor do agronegócio,
com a colaboração de
duas instituições de ensi-
no superior de Avaré, a
Eduvale e a Faculdade
Sudoeste Paulista (FSP).

Dezenas de criadores
de diferentes regiões pecu-
árias do Brasil trarão des-
de exemplares das mais
conhecidas raças de corte
e de leite já confirmaram
participação.

 

A vistoria final do Corpo de Bombeiros será feita no domingo, dia17

madas até aquela data.
Em seguida, os bom-

beiros emitiram laudo
apontando apenas a falta
de uma escada de emer-
gência, com o atenuante
de que os operários esta-
vam, no momento da aná-
lise, fazendo a instalação
da peça metálica no local.

As pendências referentes
à segurança do prédio da
FREA existiam desde 2009
e totalizavam, no último mês
de janeiro, 120 problemas a
serem resolvidos antes do
início do ano letivo.


