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Abertas as inscrições 
para a Fampopinha 

2013

Pronatec abre vagas 
para curso de Costura 

Industrial

Avaré marca presença 
na Feira das Américas

Vacinação contra 
Raiva Animal 

termina na zona 
urbana

Confira a programação do 
aniversário da cidade

copa de Basquete e concerto de João carlos martins 
marcam as atrações esportivas e culturais

Será apresentada na noite de hoje, 
às 20h, no antigo CAC, a programação 
oficial do 152º aniversário de fundação 
de Avaré. O calendário, elaborado pelo 
governo municipal, prevê eventos entre 
1º de setembro e 12 de outubro. Além 
da entrega de obras nos setores de obras 

(foto), educação e saúde, destaques para a 
III Copa de Basquete do Estado de São Pau-
lo (16 a 22 de setembro, nos Ginásios Kim 
Negrão e Tico do Manolo) e a apresentação 
de música instrumental pelo maestro João 
Carlos Martins, na Concha Acústica, no dia 
29 de setembro.

Prefeitura adquire novo ônibus 
para nossos pacientes
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Realizada em frente da sede do Tiro de Guerra 
02-003, no bairro Santa Cruz, a comemoração do 
Dia do Soldado reuniu grande público na manhã do 

Uma semana após a aprovação da lei que auto-
rizou a Estância Turística de Avaré a aderir ao Pólo 
Cuesta, representantes do consórcio e da Secretaria 
Municipal de Turismo se reuniram para escolher os 
projetos prioritários para a região com objetivo de 
encaminhar reivindicações aos Ministérios do Turis-
mo, da Cultura e Cidades.

Os pedidos foram apresentados ao deputado 
federal Devanir Ribeiro (PT), responsável pelo orça-
mento das emendas do Estado de São Paulo, o qual 
anotou as prioridades relacionadas pelos técnicos 
do setor em favor da região de Avaré. 

Os projetos apresentados atendem as necessi-
dades dos 11 municípios que fazem parte do Pólo 
Cuesta e se relacionam a obras de infraestrutura, 
eventos, divulgação, roteiros, sinalização turística, 
aquisição de veículos, entre outros. 

Além de Avaré, fazem parte do consórcio os 
municípios de Anhembi, Areiópolis, Bofete, Botu-
catu, Conchas, Itatinga, Paranapanema, Pardinho, 
Pratânia e São Manuel.

Se liberados pelo governo federal, os recursos 
federais podem contemplar Avaré, mesmo que o 
município ainda esteja sem o CRP, problema gera-
do por dívidas das administrações anteriores. “Nes-
te caso é o Pólo Cuesta que faria convênio com os 
ministérios e este por sua vez executaria as benfei-
torias nos municípios associados”, explicaram os 
técnicos.

TG 02-003 comemorou o Dia do Soldado
Data foi celebrada no dia 23 com representação das Forças Armadas

último dia 23 de agosto. 
Tomaram parte da festa dirigentes municipais e 

representantes das Forças Armadas, como o capitão 
Joaquim Mathias Neto, ex-chefe da instrução do TG 
e o 2º tenente Paulo César da Silva, delegado da 13ª 
Delegacia do Serviço Militar.

O desfile da tropa de atiradores acompanhados 
dos carros da Brigada Avareense de Viaturas Militares 
Antigas (BAVMA), foi assistido pelas autoridades, 
alunos da Academia Militar de Defesa Pessoal, além 
de amigos e familiares dos atiradores. 

A solenidade foi encerrada com a visita dos alunos 
da Academia Militar de Defesa Pessoal e do Centro 
de Educação Infantil Professora Maurícia Vilas Boas 
Delazari Alves às instaslações do Tiro de Guerra.

 

Avaré aguarda por 
recursos federais

Expectativa é investir em infraestrutura 
e em roteiros e sinalização turística
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juStiFiCAtivAS
JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do 
Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem 
cronológica de pagamentos por se tratar de  fornecimento de 
combustível, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
por se tratar de combustível para a Frota Municipal, onde não 
pode ser paralisada pela falta do mesmo.
Fornecedor : Atlanta Distribuidora de Petroleo Ltda
Empenhos : 4976, 4979, 4981, 4982, 4985, 4986, 4988, 
4989/2013
Valor : R$  63.000,00

Avaré, 31 Agosto de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

 Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do 
Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem 
cronológica de pagamentos por se tratar de fornecimento de filtro 
de ar e fornecimento de peças, tal quebra de ordem cronológica 
se justifica, pois o material é necessário para a manutenção da 
frota municipal, sendo  imprescindível para o bom funcionamento 
dos serviços.
Fornecedor : Autodiesel Comercio de Autopeças Ltda
Empenhos : 10244, 10574/2013
Valor : R$ 3.957.81

Avaré, 31 Agosto de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

   Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, 
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica 
de pagamentos por se tratar de fornecimento de material de 
construção, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária  
para  adequação do CEI “Dona Carolina Puzziello”onde serão 
instalados vasos sanitários.
Fornecedor : C. C. M. Tubos, Conexoes e Asses. Ltda
Empenhos : 10644/01
Valor : R$ 354,45

Avaré, 31 Agosto de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, 
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica 
de pagamentos por se tratar de fornecimento de gêneros 
alimentícios,  tal quebra de ordem cronológica se faz necessária  
para que possamos atender a Central de alimentação Escolar
Fornecedor : Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda EPP
Empenhos :  8559, 8560/2013
Valor : R$ 12.949,46

Avaré, 31 Agosto de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, 
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica 
de pagamentos por se tratar de fornecimento de medicamento, 
tal quebra de ordem cronológica é necessária para o atender os 
pacientes da Secretaria da Saúde.
Fornecedor : Cirurgica Nova Era Com. Prods. Medicos e Ort. Lt
Empenhos : 9100, 9321, 10020, 10021, 10022, 10025, 10026, 
10027, 10195, 10208/2013
Valor : R$ 6.136,90

Avaré, 31 Agosto de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

 Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do 
Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem 
cronológica de pagamentos por se tratar de fornecimento de 

cotas de gas , tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
por se tratar de fornecimento de gás , sendo imprescindível para 
o preparo da alimentação.
Fornecedor :  Dorival Dionizio Gomes ME
Empenhos : 7923, 8803, 8804, 9933, 10255, 10256/2013
Valor : R$ 3.350,00

 Avaré, 31 Agosto de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do 
Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem 
cronológica de pagamentos por se tratar de serviços prestado 
com conserto de maquina de lavar roupas, tal quebra de ordem 
cronológica se justifica, em caráter de urgência por o referido CEI 
atender um numero elevado de crianças.
Fornecedor : Dutec Eletro Tecnica Ltda ME
Empenhos : 7866/2013
Valor : R$ 815,00

Avaré, 31 Agosto de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)   

 Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,  
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica 
de pagamentos por se tratar de 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 : Editora Vieira Aires Ltda
Empenhos : 9141/2013
Valor : R$ 5.514,00

Avaré, 31 Agosto de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

  Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, 
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica 
de pagamentos por se tratar de serviço 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 Valente Fartura Ltda
Empenhos : 114/2013
Valor : R$ 4.844,00

 Avaré, 31 Agosto de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)   

 Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do 
Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem 
cronológica de pagamentos por se tratar de fornecimento de 
copos descartáveis, tal quebra de ordem cronológico se faz 
necessário para atender os CEIs  e EMEBs .
Fornecedor : Ind. E Com. De Prod. De Limpeza Macatuba Ltda 
Me
Empenhos : 10341, 10342/2013
Valor : R$  1.793,84

Avaré, 31 Agosto de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)  

 Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do 
Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem 
cronológica de pagamentos por se tratar de fornecimento 
degêneros alimentícios, tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para confecção de refeições para a merenda escolar.
Fornecedor :  J. E. Rissi Alimentos ME
Empenhos : 3492, 34942013
Valor : R$ 59.154,40

Avaré, 31 Agosto de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do 
Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem 
cronológica de pagamentos por se tratar de fornecimento de 
gêneros alimentícios , tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária por se tratar de fornecimento à merenda escolar .
Fornecedor : Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda   
Empenhos : 1186, 1187, 8589/2013
Valor : R$ 27.825,98

Avaré, 31 Agosto de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do 
Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem 
cronológica de pagamentos por 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 : 14529/2012
Valor : R$ 3.696,00

Avaré, 31 Agosto de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

 Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do 
Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem 
cronológica de pagamentos por se tratar de serviço de operação e 
manutenção do aterro sanitário,  tal quebra de ordem cronológica 
se faz necessária  para suprir a necessidade de destinação final 
de resíduos sólidos no aterro sanitário de Avaré.
Fornecedor : Quebec Construçoes e Tecnologia Ambiental S/A
Empenhos : 7878/2013
Valor : R$ 151.353,30

Avaré, 31 Agosto de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)  

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do 
Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem 
cronológica de pagamentos por se tratar de serviços de 
atividades de recuperação de dependentes químicos do álcool 
e das drogas, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
para o atendimento indispensável dos dependentes químicos em 
tratamento.
Fornecedor : Comunidade Terapeutica Nova Jornada
Empenhos : 7910/2013
Valor : R$ 13.000,00

Avaré, 31 Agosto de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

  Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, 
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica 
de pagamentos por se tratar de serviços de terraplenagem para 
controle de erosão no Parque Ecológico “Terezinha Teixeira de 
Freitas, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
cumprimento de determinação judicial.
Fornecedor : Menezes Terraplenagem e Construçao Ltda
Empenhos : 5945/2013
Valor : R$ 41.042,06

Avaré, 31 Agosto de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

Ouvidoria Municipal

3711 2500
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editAiS dA FreA

EDITAL DE CITAÇÃO DE CERES AUGUSTO SILVESTRE 
MOREIRA, EXPEDIDO NOS AUTOS DE PROCEDIMENTO 
ORDINARIA, PROC. Nº 0005375-40.2012.8.26.0073 Ordem nº 
930/2012, REQUERIDO POR FUNDAÇÃO REGIONAL

EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA, COM PRAZO DE VINTE 
(20) DIAS. O Doutor LUCIANO JOSÉ FORSTER JUNIOR, MM. 
Juiz de Direito da Segunda Vara Judicial da Comarca de Avaré - 
SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente 
edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, 
em especial a requerida CERES AUGUSTO SILVESTRE 
MOREIRA, brasileiro, maior, portador do RG nº 46.112.338-1, 
CPF nº 365.133.328-00, que perante este Juízo da Segunda 
Vara Cível desta Comarca de Avaré-SP, se processa uma Ação 
de Procedimento Ordinário, proc. 0005375-40.2012.8.26.0073 
Ordem nº 930/2012, promovida por FUNDAÇÃO REGIONAL 
EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA; tendo o pedido na petição 
inicial é o seguinte:- A autora celebrou com o requerido um 
contrato de prestação de serviços educacionais, para o curso 
superior de Educação Física, para os anos letivos de 2006 
a 2008, mas, no entanto, deixou de efetuar os pagamento 
das mensalidades de 10 de agosto, 10 de setembro, 10 de 
novembro de 2008, e 10 de janeiro de 2009. O valor atualizado 
do débito acima referido totaliza R$ 809,87 que foi corrigido 
monetariamente até a data da propositura da ação, assim 
requer a citação do requerido, para que pague, no prazo legal, 
caso deseje, conteste a ação, no prazo legal, e que ao final seja 
julgada procedente a ação, com a condenação do requerido 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 33/2013

A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato 
representado pela Sra. Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin, 
convoca o classificado, do Concurso Público 01/2012, 
homologado pelo Edital de 17/10/2012, para o emprego de 
Professor de Ensino Fundamental I, conforme a classificação 
abaixo descrita; para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias, 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 desistência 
da vaga.
Class.  Nome 
03 – Everton Dos Santos Machado

Estância Turística de Avaré, 29 de agosto de 2013.

Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin
Presidente

ao pagamento do valor acima citado, devidamente atualizado, 
com correção monetária desde o ingresso da ação, juros de 
1% ao mês, a partir da citação, honorários advocatícios, tudo 
calculado na forma da tabela DEPRE. Protesta em provar o 
alegado por todos os meios admitidos em direito, especialmente 
pelo depoimento pessoal do requerido, sob pena de confesso. 
Dá-se à causa o valor de R$ 809,87. Nestes termos P. 
Deferimento. Av., 27/06/2013 (a.) Dra. Nathália Caputo Moreira 
OAB/SP 230.001, e. Dr. Frederico de Albuquerque Plens OAB/
SP 92.781. declarando que o requerido encontra se em lugar 
incerto em não sabido, determinando a citação por este edital. 
CIENTIFICANDO-O que o prazo para contestação será de 
quinze (15) dias. É o presente edital expedido na forma e sob 
as penas da lei, com prazo de vinte (20) dias. E para que não se 
alegue de futuro, ignorância, foi expedido o presente e afixado 
uma das vias no átrio do Fórum.
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editAiS de LiCitAçãO

AVISO DE EDITAL  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 130/13 – PROCESSO Nº. 390/13
Objeto: Prestação de serviços de telecomunicações nas 
modalidades STFC, acesso a Internet banda larga, link Internet 
Dedicado e serviço 0800, além de equipamentos PABX em 
comodato.
Data de Encerramento: 16 de setembro de 2013  das 14:30 às 
15:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 16 de setembro de 2013  às 15:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 233 – Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 26 de agosto de 2013 – Emilene Picinini 
Ferreira – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 131/13 – PROCESSO Nº. 392/13
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de 
salva vidas no Camping e Costa Azul.
Data de Encerramento: 17 de setembro de 2013  das 14:30 às 
15:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 17 de setembro de 2013  às 15:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 28 de agosto de 2013 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 108/13 – PROCESSO Nº. 386/13
Objeto: Aquisição de bebedouro para o DST/AIDS.
Recebimento das Propostas: 02 de setembro de 2013 das 8hs 
até 11 de setembro de 2013 às 14:30 horas.
Abertura das Propostas: 11 de setembro de 2013  das 14:35 
às 14:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 11 de setembro de 2013  às 15:00 
horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bbmnet.com.br 
- Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 26 de agosto de 
2013 – Emilene Picinini Ferreira – Pregoeira.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/13 – PROCESSO Nº. 
385/13
Objeto: Contratação de empresa especializada para 
fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão de 
obra para execução da Unidade de Pronto Atendimento – UPA.
Data de Encerramento: 02 de outubro de 2013  às 09:30 horas, 
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 02 de outubro de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 27 de agosto de 2013 – Emilene Picinini 
Ferreira – Presidente da CPJL.

 HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme 
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93  HOMOLOGA 
a Empresa CONSTRUTORA M. VIEIRA LTDA, objetivando a 
construção de base para instalação da Usina de Reciclagem de 
Resíduos da Construção Civil, relativa à Tomada de Preços nº. 
009/13 – Processo nº. 259/13 - Homologado em: 12/08/2013.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93  
HOMOLOGA a engenheira RENATA ROSSETTO RAMOS, 
objetivando a contratação de profissional para prestação de 
serviço de engenharia, relativa à Tomada de Preços nº. 012/13 
– Processo nº. 338/13 - Homologado em: 19/08/2013.

 HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 
10.520/02 HOMOLOGA a Empresa BADEN AUTOMOTORES 
LTDA, objetivando a aquisição de 01 veículo tipo micro-ônibus 
rodoviário para a Secretaria de Esportes, relativa ao Pregão 
Presencial nº. 059/13 – Processo nº. 159/13 - Homologado 
em: 06/08/2013.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de 

Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c 
Lei 10.520/02 HOMOLOGA a Empresa VILLE RIO PRETO 
COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, objetivando a 
aquisição de 01 veículo automotor tipo furgão para o DST/AIDS, 
relativa ao Pregão Presencial nº. 098/13 – Processo nº. 288/13 
- Homologado em: 19/08/2013.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 
10.520/02 HOMOLOGA a Empresa RETILIDER RETÍFICA DE 
MOTORES LTDA – ME, objetivando o conserto da máquina pá 
carregadeira Komatsu com fornecimento de peças e mão de 
obra, relativa ao Pregão Presencial nº. 105/13 – Processo nº. 
298/13 - Homologado em: 06/08/2013.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme 
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 
HOMOLOGA a Empresa MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS 
LTDA ME, objetivando a confecção de materiais gráficos para a 
Vigilância Sanitária e CEREST, relativa ao Pregão Presencial nº. 
106/13 – Processo nº. 299/13 - Homologado em: 07/08/2013.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 
10.520/02 HOMOLOGA a Empresa AGUILAR TURISMO LTDA 
- ME, objetivando serviços de passeios (incluindo passaportes, 
transportes e refeições), para o CRAS I e CRAS II, relativa 
ao Pregão Presencial nº. 107/13 – Processo nº. 300/13 - 
Homologado em: 07/08/2013.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c 
Lei 10.520/02 HOMOLOGA a Empresa VIAÇÃO LIRA LTDA, 
objetivando fretamento diário de 02 veículos tipo micro-ônibus 
rodoviário entre Avaré x Botucatu x Avaré, relativa ao Pregão 
Presencial nº. 114/13 – Processo nº. 327/13 - Homologado 
em: 14/08/2013.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme 
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 
HOMOLOGA a Empresa FRAGOZO & GONÇALVES LTDA ME, 
objetivando prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva em equipamentos odontológicos, relativa ao Pregão 
Presencial nº. 118/13 – Processo nº. 339/13 - Homologado 
em: 27/08/2013.

 ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preços nº. 009/13 – Processo nº. 259/13
Fica adjudicado a Empresa CONSTRUTORA M. VIEIRA 
LTDA, com valor total de R$ 138.318,76 (cento e trinta e oito 
mil trezentos e dezoito reais e setenta e seis centavos), 
objetivando a construção de base para instalação da Usina de 
Reciclagem de Resíduos da Construção Civil – adjudicado em: 
19/08/2013.

Tomada de Preços nº. 012/13 – Processo nº. 338/13
Fica adjudicado a engenheira RENATA ROSSETTO RAMOS, 
com valor total de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos 
reais), objetivando a contratação de profissional para prestação 
de serviço de engenharia – adjudicado em: 26/08/2013.

Pregão Presencial nº. 118/13 – Processo nº. 339/13
Fica adjudicado a empresa FRAGOZO & GONÇALVES LTDA 
ME, com valor total de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), 
objetivando a prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva em equipamentos odontológicos – adjudicado em: 
22/08/2013.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 109/13 – Processo nº. 365/13
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa A.M.G. 
ALBUQUERQUE - EPP, com valor global de R$ 636,79 
(seiscentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos) 
objetivando a aquisição de material para manutenção da UBS 
Bonsucesso, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13 de agosto de 2013 
– Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 112/13 – Processo nº. 369/13

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa GERAMED 
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS 
LTDA - EPP, com valor global de R$ 7.803,00 sete mil 
oitocentos e três reais) objetivando a aquisição de materiais 
descartáveis para atender mandados de segurança, com fulcro 
no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 16 de agosto de 2013 – Paulo Dias Novaes 
Filho – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 113/13 – Processo nº. 370/13
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa CYBELAR 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, com valor global de 
R$ 1.878,00 (hum mil oitocentos e setenta e oito reais) 
objetivando a aquisição de equipamentos, com fulcro no artigo 
24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré, 26 de agosto de 2013 – Paulo Dias Novaes Filho – 
Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 114/13 – Processo nº. 371/13
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE LAJOTAS DECORATIVAS LADECO LTDA 
– ME, com valor global de R$ 7.620,00 (sete mil seiscentos 
e vinte reais) objetivando a aquisição de lajotas pré moldadas 
sextavadas, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 21 de agosto de 2013 
– Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 068/11 – Processo nº. 347/11, Contrato 
(322/11), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e a empresa DORIVAL DIONÍZIO GOMES ME, objetivando 
o fornecimento de gás para a Central de Alimentação, com 
prorrogação até 01 de outubro de 2013 – Paulo Dias Novaes 
Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 070/11 – Processo nº. 351/11, Contrato 
(325/11), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré e a empresa NUTRICIONALE COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA, objetivando o fornecimento de carnes, ovos 
e gêneros alimentícios para a Central de Alimentação Municipal, 
com prorrogação até 31 de agosto de 2013 – 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 Turística de 
Avaré e a empresa VIAÇÃO LIRA LTDA, objetivando a locação 
de veículos para o Transporte Escolar, com prorrogação até 30 
de dezembro de 2013. O valor desta prorrogação 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 159/12 – Processo nº. 615/12, Contrato 
(557/12), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e a empresa AUTO POSTO BIZUNGA LTDA, objetivando 
aquisição de óleo Diesel S-50 para veículos da Educação, 
com prorrogação até 31 de novembro de 2013. O valor desta 
prorrogação de contrato é de R$ 17.172,13 (dezessete mil 
cento e setenta e dois reais e treze centavos) – Paulo Dias 
Novaes Filho – Prefeito Municipal.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 094/13 – Processo nº. 278/13, objetivando a 
aquisição de camisetas e agasalhos para grupos socioeducativos 
do CRAS I e CRAS II, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 
da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 13/08/13 – 
Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO DE DISPENSA
Considerando a troca da Nota de Reserva Orçamentária, quanto 
ao Contrato nº 293/13 da Dispensa nº 106/13 – Processo  
nº 352/13, motivo pelo qual os atos praticados por este setor 
e assinados pelo senhor Prefeito Municipal, deverão ser 
rerratificados:
ONDE SE LIA:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O objeto será efetuado pelo preço e condições mencionadas 
nas demais cláusulas deste contrato e obedecerão a seguinte 
dotação orçamentária: 
14.02.00.3.3.90.39.00.20.606.6001.2320.1244
AGORA SE LEIA:
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O objeto será efetuado pelo preço e condições mencionadas 
nas demais cláusulas deste contrato e obedecerão a seguinte 
dotação orçamentária: 
14.02.00.3.3.90.36.00.20.606.6001.2320.1243

RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO DE DISPENSA
Considerando a troca da Nota de Reserva Orçamentária, quanto 
ao Contrato nº 299/13 da Dispensa nº 110/13 – Processo  
nº 366/13, motivo pelo qual os atos praticados por este setor 
e assinados pelo senhor Prefeito Municipal, deverão ser 
rerratificados:
ONDE SE LIA:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O objeto será efetuado pelo preço e condições mencionadas 
nas demais cláusulas deste contrato e obedecerão a seguinte 
dotação orçamentária: 
10.02.00.3.3.90.39.00.27.812.3007.2108.973
AGORA SE LEIA:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O objeto será efetuado pelo preço e condições mencionadas 
nas demais cláusulas deste contrato e obedecerão a seguinte 
dotação orçamentária: 
10.01.00.3.3.90.36.00.27.122.3008.2114.962

RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO DE DISPENSA
Considerando a troca da Nota de Reserva Orçamentária, quanto 
ao Contrato nº 297/13 da Dispensa nº 108/13 – Processo  
nº 363/13, motivo pelo qual os atos praticados por este setor 
e assinados pelo senhor Prefeito Municipal, deverão ser 
rerratificados:
ONDE SE LIA:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa com o  pagamento do referido objeto está prevista na 
seguinte Dotação Orçamentária:
12.03.01.3.3.90.36.00.15.451.5002.1037.1140
AGORA SE LEIA:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa com o  pagamento do referido objeto está prevista na 
seguinte Dotação Orçamentária:
12.03.01.3.3.90.39.00.15.451.5002.1037.1141

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 071/13 – Processo nº. 227/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: JUVENIANO MÁRIO ALMACEU BUNDER.
Objeto: Locação de imóvel na Rua Ceará nº 1.393 para 
instalação da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Valor Mensal: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 27/05/2013.

Modalidade: Dispensa nº. 090/13 – Processo nº. 308/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: JOSÉ FARIA FILHO.
Objeto: Locação de imóvel na Rua Carmen Dias Faria nº 2.085, 
nº 2.111 e nº 2.131 para instalação do Poupatempo, Secretaria da 
Saúde, Almoxarifado da Saúde, Vigilância Sanitária e Secretaria 
de Esportes.
Valor Mensal: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 03/07/2013.

Modalidade: Dispensa nº. 094/13 – Processo nº. 320/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: AVAREMED DISTRIBUIDORA LTDA EPP.
Objeto: Aquisição de medicamentos para o Pronto Socorro e 
DST/AIDS.
Valor Global: R$ 103.604,70 (cento e três mil seiscentos e 
quatro reais e setenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 23/07/2013.

Modalidade: Dispensa nº. 095/13 – Processo nº. 321/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: FUNCATE – FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, 
APLICAÇÕES E TECNOLOGIA ESPACIAIS.
Objeto: Prestação de serviços especializados com o objetivo 
de atualizar o Sistema de Informação Geográfica Municipal, 
mapeamento das áreas urbanizadas e a espacialização do 
Cadastro Técnico Municipal, treinamentos e capacitação.
Valor Global: R$ 317.556,00 (trezentos e dezessete mil 
quinhentos e cinquenta e seis reais).
Data da Assinatura do Contrato: 01/08/2013.

Modalidade: Dispensa nº. 104/13 – Processo nº. 345/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré

Contratada: GRIL GRÁFICA E REPRESENTAÇÕES 
INDUSTRIAIS LTDA – ME.
Objeto: Aquisição de material gráfico para a Secretaria de 
Esportes.
Valor Global: R$ 1.029,00 (hum mil vinte e nove reais).
Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2013.

Modalidade: Dispensa nº. 105/13 – Processo nº. 350/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SUELI APARECIDA RÚBIO.
Objeto: Locação de imóvel na Rua Dary Silveira Barcelos nº 102 
para instalação do Centro de Referência em Assistência Social 
(CRAS I).
Valor Mensal: R$ 1.682,74 (hum mil seiscentos e oitenta e 
dois reais e setenta e quatro centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 07/08/2013.

Modalidade: Dispensa nº. 107/13 – Processo nº. 353/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MARIA LUÍZA NEGRÃO LEAL.
Objeto: Locação de imóvel na Rua Rio Grande do Sul nº 2.039 
para instalação da área administrativa do Bolsa Família.
Valor Mensal: R$ 2.089,63 (dois mil oitenta e nove reais e 
sessenta e três centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 07/08/2013.

Modalidade: Dispensa nº. 109/13 – Processo nº. 365/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: A.M.G. ALBUQUERQUE – EPP.
Objeto: Aquisição de material para manutenção da UBS 
Bonsucesso.
Valor Global: R$ 636,79 (seiscentos e trinta e seis reais e 
setenta e nove reais).
Data da Assinatura do Contrato: 13/08/2013.

Modalidade: Dispensa nº. 111/13 – Processo nº. 367/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RF TV A CABO LTDA – ME.
Objeto: Serviço de Internet para o Procon.
Valor Global: R$ 575,40 (quinhentos e setenta e cinco reais 
e quarenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 14/08/2013.

Modalidade: Dispensa nº. 112/13 – Processo nº. 369/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: GERAMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS MÉDICOS LTDA – EPP.
Objeto: Aquisição de materiais descartáveis para atender 
mandados  de segurança.
Valor Global: R$ 7.803,00 (sete mil oitocentos e três reais).
Data da Assinatura do Contrato: 16/08/2013.

Modalidade: Dispensa nº. 113/13 – Processo nº. 370/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Objeto: Aquisição de equipamentos.
Valor Global: R$ 1.878,00 (hum mil oitocentos e setenta e 
oito reais).
Data da Assinatura do Contrato: 26/08/2013.

Modalidade: Dispensa nº. 114/13 – Processo nº. 371/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LAJOTAS 
DECORATIVAS LADECO LTDA – ME.
Objeto: Aquisição de lajotas pré moldadas sextavadas.
Valor Global: R$ 7.620,00 (sete mil seiscentos e vinte reais).
Data da Assinatura do Contrato: 21/08/2013.

Modalidade: Dispensa nº. 117/13 – Processo nº. 380/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SZ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
Objeto: Elaboração de projeto hidráulico para as Unidades 
de Saúde – ESF “Dr. Cecílio Jorge Neto” e UBS “Dr. Aristides 
Guerra Aguiar”.
Valor Global: R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais).
Data da Assinatura do Contrato: 21/08/2013.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 059/13 – Processo nº. 
159/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: BADEN AUTOMOTORES LTDA.
Objeto: Aquisição de 01 veículo tipo micro-ônibus rodoviário 
para a Secretaria de Esportes.

Valor Global: R$ 266.000,00 (duzentos e sessenta e seis mil 
reais).
Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2013.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 098/13 – Processo nº. 
288/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: VILLE RIO PRETO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E 
PEÇAS LTDA.
Objeto: Aquisição de 01 veículo automotor tipo furgão para o 
DST/AIDS.
Valor Global: R$ 90.000,00 (noventa mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 19/08/2013.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 105/13 – Processo nº. 
298/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: RETILIDER RETÍFICA DE MOTORES LTDA – ME.
Objeto: Conserto da máquina pá carregadeira Komatsu com 
fornecimento de peças e mão de obra.
Valor Global: R$ 7.662,00 (sete mil seiscentos e sessenta e 
dois reais).
Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2013.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 106/13 – Processo nº. 
299/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA ME.
Objeto: Confecção de materiais gráficos para Vigilância Sanitária 
e CEREST.
Valor Global: R$ 1.960,00 (hum mil novecentos e sessenta 
reais).
Data da Assinatura do Contrato: 07/08/2013.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 107/13 – Processo nº. 
300/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: AGUILAR TURISMO LTDA – ME.
Objeto: Serviços de passeios (incluindo passaportes, transportes 
e refeições), para o CRAS I e CRAS II.
Valor Global: R$ 25.440,00 (vinte e cinco mil quatrocentos e 
quarenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 07/08/2013.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 112/13 – Processo nº. 
317/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: DJP FARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 
LTDA EPP.
Objeto: Aquisição de medicamentos de mandados judiciais.
Valor Global: R$ 77.052,76 (setenta e sete mil cinquenta e 
dois reais e setenta e seis centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 01/08/2013.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 113/13 – Processo nº. 
326/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: J. E. RISSI ALIMENTOS  EIRELI.
Objeto: Aquisição de carnes para a Merenda Escolar.
Valor Global: R$ 294.267,00 (duzentos e noventa e quatro mil 
duzentos e sessenta e sete reais).
Data da Assinatura do Contrato: 12/08/2013.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 114/13 – Processo nº. 
327/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: VIAÇÃO LIRA LTDA.
Objeto: Fretamento diário de 02 veículos tipo micro-ônibus 
rodoviário entre Avaré x Botucatu x Avaré.
Valor Global: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 14/08/2013.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 116/13 – Processo nº. 
335/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: AVABAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME.
Objeto: Locação de banheiros químicos para o evento SESI 
CIDADANIA.
Valor Global: R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 16/08/2013.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 118/13 – Processo nº. 
339/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
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Contratado: FRAGOZO & GONÇALVES LTDA ME.
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva em equipamentos odontológicos.
Valor Global: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 27/08/2013.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 104/13 – Processo nº. 
297/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: G. BARBOSA & M. TEIXEIRA LTDA ME.
Objeto: Contratação de empresa para retífica de cabeçote do 
micro-ônibus Volare V8, com  fornecimento de peças e mão de 
obra.
Valor Global: R$ 7.583,55 (sete mil quinhentos e oitenta e 
três reais e cinquenta e cinco centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 06/08/13

EXTRATO DE CONTRATO DE TOMADA DE PREÇOS
Modalidade: Tomada de Preços nº 009/13 – Processo nº. 
259/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CONSTRUTORA M. VIEIRA LTDA.
Objeto: Construção de base para instalação de Unidade de 
Reciclagem de Resíduos da Construção Civil.
Valor Global: R$ 138.318,76 (cento e trinta e oito mil trezentos 
e dezoito reais e setenta e seis centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 19/08/2013

Modalidade: Tomada de Preços nº 012/13 – Processo nº. 
338/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RENATA ROSSETTO RAMOS.
Objeto: Contratação de profissional para prestação de serviço 
de engenharia.
Valor Global: R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 26/08/2013

EXTRATO DE CONTRATO CHAMADA PÚBLICA
Modalidade: Chamada Pública nº. 001/13 – Processo nº. 
282/12
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: ROSA FERREIRA DOS SANTOS RIBEIRO.
Valor Global: R$ 11.873,35 (onze mil oitocentos e setenta e 
três reais e trinta e cinco centavos).
Contratado: ALEXANDRE GABRIEL RIBEIRO
Valor Global: R$ 19.750,00 (dezenove mil setecentos e 
cinquenta reais).
Contratado: CLÁUDIO ANTÔNIO ENGLER.
Valor Global: R$ 6.967,60 (seis mil novecentos e sessenta e 
sete reais e sessenta centavos).
Contratado: JOSÉ APARECIDO PAIXÃO.
Valor Global: R$ 19.706,35 (dezenove mil setecentos e seis 
reais e trinta e cinco centavos).
Contratado: TAIDES DE MORAES.
Valor Global: R$ 17.880,00 (dezessete mil oitocentos e 
oitenta reais).
Contratado: SIDNEI APARECIDO FRATTE.
Valor Global: R$ 19.870,00 (dezenove mil oitocentos e 
setenta reais).
Objeto: Aquisição de hortifrutis para a Merenda Escolar.
Data da Assinatura do Contrato: 30/07/13

editAiS de COnvOCAçãO

COnSeLhOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 157/2013

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato 
representado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos 
da Portaria nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando não 
comparecimento do 33º classificado convocado através do 
edital de convocação nº 146/2013, convoca os classificados 
no Concurso Público nº 001/2009, homologado pelo Decreto 
nº 2.223 de 15/10/09, publicado em 24/10/09, prorrogado pelo 
Decreto nº 2.934 de 19/10/2011, publicado em 22/10/2011, para 
o exercício de Emprego Público junto aos PSFs, na função 
de Enfermeiro – PSF , conforme classificação abaixo descrita; a 
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da 
data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos 
Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do 
Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga.

Class. Nome
34º VAGNER DE LIMA ASSIS
Estância Turística de Avaré, aos 29 dias do mês de Agosto de 

2013.
DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN

Secretária Municipal da Administração
ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 

097/2009
DENOMINAÇÃO ENFERMEIRO - PSF
ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da  L.C. Nº 097/2009
REQUISITO Nível Superior com Graduação em Enfermagem - COREN
CARGA HORARIA 40( Quarenta) horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 158/2013

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato 
representado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos 
da Portaria nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando não 
comparecimento do 12º classificado convocado pelo Edital 
de Convocação nº 145/20213, convoca os classificados no 
Concurso Público nº 001/2009, homologado pelo Decreto nº 
2.223 de 15/10/09, publicado em 24/10/09, prorrogado pelo 
Decreto nº 2.934 de 19/10/2011, publicado em 22/10/2011, para 
o exercício de Emprego Público junto aos PSFs, na função 
de Dentista-PSF, conforme classificação abaixo descrita; a 
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da 
data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos 
Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do 
Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga.

Class. Nome
13º SIMONE MARIA MASSUD LEONE

Estância Turística de Avaré, aos 29 dias do mês de Agosto de 
2013.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 
097/2009

DENOMINAÇÃO DENTISTA - PSF
ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da  L.C. Nº 097/2009
REQUISITO Nível Superior com Graduação em Odontologia - CRO
CARGA HORÀRIA 40 (quarenta) horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 159/2013

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado 
pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria nº 
6397/2013 de 02/01/2013, considerando desistência do 08º 
classificado convocado pelo edital nº 063/2013, convoca os 
classificados no Concurso Público nº 001/2009, homologado 
pelo Decreto nº 2.223 de 15/10/09, publicado em 24/10/09, 
prorrogado pelo Decreto nº 2.934 de 19/10/2011, publicado em 
22/10/2011, para o exercício de Emprego Público junto aos 
PSFs, na função de Auxiliar Administrativo – PSF , conforme 
classificação abaixo descrita; a comparecer no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, 
no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, 
situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga.
Class. Nome
09º OLGA MITIKO HATA
Estância Turística de Avaré, aos 29 dias do mês de Agosto de 

2013.
DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN

Secretária Municipal da Administração
ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 

097/2009
DENOMINAÇÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PSF
ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da  L.C. Nº 097/2009
REQUISITO Ensino Médio Completo , Experiência em Computação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 160/2013

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato 
representado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos 
da Portaria nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando 
exoneração da Sra Nair Oliveira de Carvalho, convoca os 
classificados no Concurso Público nº 001/2009, homologado 
pelo Decreto nº 2.223 de 15/10/09, publicado em 24/10/09, 
prorrogado pelo Decreto nº 2.934 de 19/10/2011, publicado em 
22/10/2011, para o exercício de Emprego Público junto aos 
PSFs, na função de Agente Comunitário de Saúde – PSF IV, 
conforme classificação abaixo descrita; a comparecer no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação 
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão 
de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga.
Class. Nome
23º ERICA ALESSANDRA GUILHERME VEIGA

Estância Turística de Avaré, aos 29 dias do mês de Agosto de 
2013.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 
097/2009

DENOMINAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF
ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da  L.C. Nº 097/2009

REQUISITO Ensino Fundamental Completo- Residir na área de atuação
CARGA HORARIA 40 (Quarenta) horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 161/2013

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato 
representado pela Sra Deira Alizia Visentin Vilen, nos termos 
da Portaria nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando 
exoneração da servidora Teresinha Borges, convoca os 
classificados no Concurso Público nº 006/2011, publicado 
em 15/10/2011, homologado através do Decreto nº 3363 de 
26/10/2012, publicado em 27/10/2012, para o cargo de Auxiliar 
de Enfermagem, conforme classificação abaixo descrita; a 
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da 
data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos 
Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do 
Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga.
Class. Nome
11º MARIA DE JESUS ALVES PEREIRA

Estância Turística de Avaré, aos 29 dias do mês de Agosto de 
2013.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 
127/2010

DENOMINAÇÃO AUXILIAR DE ENFERMAGEM
ATRIBUIÇÃO Compreende as tarefas que se destinam a executar ações simples de 

enfermagem, conforme prescrição médica, sob supervisão do enfermeiro, 
procedendo a verificação de sinais vitais, pressão arterial, temperatura, 
auxiliando no atendimento e saúde. Executa tarefas afins designadas pela 
chefia imediata.

REQUISITO Ensino Fundamental completo, curso específico na área e registro no COREN

CARGA HORARIA 40 (quarenta) horas semanais

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA
Ficam por meio desta CONVOCADOS os Conselheiros do 
CMPC – Conselho Municipal de Política Cultural para REUNIÃO 
ORDINÁRIA a se realizar no próximo dia 02 de Setembro de 
2013 (segunda-feira) às dezoito horas e trinta minutos (18h30) 
no CAC – Oficinas Culturais José Reis Filho, Rua Rio de Janeiro, 
1763.
Pauta da Reunião:
•	Aprovação da ata da reunião de 01/08/2013 enviada por correio 
eletrônico;
•	Distribuição de novos processos;
•	Processo n°08/2013 – Regulamento de utilização  dos espaços 
onde funcionam as oficinas culturais “José Reis Filho” no CAC;
•	Processo n°20/2013 – Projeto Cultural para prédio público do 
bairro Jardim Brasil;
•	Processo n°29/2013 – Regulamento da Biblioteca Pública 
Municipal;
•	Processo n°31/2013 – Comissão Municipal de Bibliotecas;
•	Processo n°35/2013 – Programa Mais Cultura nas Escolas;
•	Processo n°36/2013 – Demolição do Palco do Clube Avareense 
de Cinema- CAC;
•	Processo n°37/2013 – Projeto “Viva o Largo São João”;
•	Processo n° 38/2013 – Utilização do Centro Cultural “Esther 
Pires Novaes”;
•	Apontamentos da Secretaria;
•	Assuntos de Interesse.
As reuniões do CMPC são abertas à população.

Avaré, 21 de Agosto de 2013.
GUMERCINDO CASTELUCCI FILHO

PRESIDENTE CMPC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 162/2013
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato 
representado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos 
da Portaria nº 6397/2013 de 02/01/201, considerando não 
comparecimento do 77º classificado, convocado pelo Edital 
nº 148/2013 e ampliação das CEIs e atendimento a solicitação 
do Ministério Público, convoca os classificados no Concurso 
Público nº 003/2012, publicado em 14/11/2012, homologado 
pelo Decreto nº 3453/2013 de 10/01/2013, publicado em 
12/01/2013, para o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento 
Infantil, conforme classificação abaixo descrita; a comparecer 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data 
da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos 
Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do 
Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga.

Class. Nome
80º ERICA FABIANA MARQUES GONÇALVES
81º PATRICIA APARECIDA FERREIRA
82º ANA CELIA FERNANDES DE MORAES
83º MARIANGELA BENEDITA DE OLIVEIRA
84º JULIO CESAR DE OLIVEIRA

 Estância Turística de Avaré, aos 29 dias do mês de Agosto de 
2013.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO – CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Compreende as tarefas que se destinam a executar sob Supervisão, 
serviços de atendimento das crianças em suas necessidades diárias, 
cuidando de alimentação, higiene e recreação, garantindo seu 
bem estar, adaptação e desenvolvimento físico e mental, visando a 
alfabetização e o desenvolvimento educacional. Executa tarefas afins 
designadas pela chefia imediata.

REQUISITO Ensino Médio Completo com habilitação para o magistério e/ou curso 
de Licenciatura Plena em Pedagogia.

CARGA HORÁRIA 40 horas semanais
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Convocação
A Presidente do Conselho Municipal do Idoso Sra. Lúcia de 
Souza Pinto vem por meio deste convocar Conselheiros 
Titulares e, ou Suplentes do CMI, para reunião Extraordinária 
que será realizada no dia 03/09/13  às 14h30min  na sala 
dos Conselhos Municipais junto à Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social, situada na Rua Rio 
Grande do Sul, 1750 (fundos).

Pautas:

•	 Fechamento da Semana do Idoso
            

Contamos com a  presença de todos 
em caso de imprevistos, favor comunicar com 

Antecedência
cmi@avare.sp.gov.br

EDITAL 
O Conselho Municipal de Assistência Social de Avaré – 
CMAS, através de sua Comissão Eleitoral para Sociedade 
Civil, nomeada através da Resolução nº 12/13 – CMAS, nos 
termos da Lei Municipal nº 1.695/13, vem através do presente 
tornar público que se encontram abertas inscrições para 
representantes de usuários, no período de 02 a 16 de setembro 
de 2013, para preenchimento de 01 (uma) vaga, na eleição que 
será realizada no dia 03 de outubro de 2013 às 14 horas, para os 
representantes da sociedade civil. A inscrição deve ser realizada 
na sala dos conselhos municipais, situada na Rua Rio Grande 
do Sul, 1750, fundos, Avaré, no horário das 08h às 11h30min e 
das 14h às 16h.

EDITAL 
O Conselho Municipal de Assistência Social de Avaré – 
CMAS, através de sua Comissão Eleitoral para Sociedade 
Civil, nomeada através da Resolução nº 12/13 – CMAS, nos 
termos da Lei Municipal nº 1.695/13, vem através do presente 
tornar público que a Eleição dos membros da Sociedade Civil 
para compor o Conselho Municipal de Assistência Social será 
realizada no dia 03 de outubro de 2013 às 14 horas, em primeira 
convocação, com quroum legal e às 14h30 min em segunda 
convocação, com o número de presentes. A eleição será na sala 
dos conselhos municipais, situada na Rua Rio Grande do Sul, 
1750, fundos, Avaré, onde todos os membros estão convocados.

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
CMDR AVARÉ 

E-mail: ca.avare@cati.sp.gov.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2.013

1ª, 2ª CONVOCAÇÃO
A presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural - CMDR Avaré, no uso das atribuições que lhe confere 
a Lei 1.574, de 15 de maio de 2012; o Decreto 3.244, de 18 de 
junho de 2012; o Artigo 6, inciso IV e Artigo 11, parágrafos 1º 
e 2º do Regimento Interno (RI), CONVOCA seus conselheiros 
e CONVIDA os cidadãos avareenses interessados no 
desenvolvimento rural do município, para comparecerem à 9ª 
Reunião Ordinária, a ser realizada no dia 02 de setembro 
de 2.013, segunda-feira, na sede da CATI Regional Avaré, 
Rua Santa Catarina, 1.901, Centro, Avaré-SP, em primeira 
convocação às 17h00, com pelo menos a metade de seus 
membros e em segunda convocação às 18h00, com qualquer 
número de conselheiros, para deliberar sobre a seguinte PAUTA: 
I. Abertura; II. Expediente: 1) Comunicação da Presidente; 
2) Informes da Secretaria Executiva; III. ORDEM DO DIA: 
1. Leitura, discussão e aprovação das atas da 8ª Reunião 
Ordinária e 1ª Reunião Extraordinária de 2013; 2. PNAE - 
Merenda Escolar de Avaré; 3. Controle Social na Emissão de 
DAP/PRONAF; 4.   Demais assuntos, deliberativos ou não, 
mas de interesse do colegiado rural.

Estância Turística de Avaré, 27 de agosto de 2.013
ROSMARIY BATISTA FOGAÇA

Presidenta
RUI FERREIRA 

Secretário Executivo
FERNANDO FRANCO AMORIM

Secretário Adjunto

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 
COMTUR AVARÉ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR 
Avaré, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 1.275, de 
10 de novembro de 2009, Artigo 10, §s 1º, 2º e 3º e Artigo 14, 
CONVOCA seus conselheiros titulares e suplentes e CONVIDA os 
cidadãos avareenses interessados no desenvolvimento turístico 
do município, para comparecerem à REUNIÃO ORDINÁRIA , a 
ser realizada no próximo dia 03 de Setembro de 2.013, terça-
feira,  na AREA , Rua dos Engenheiros, 26 _Colina da Boa 
Vista,da Estância Turística de Avaré, , em primeira chamada  às 
18h30, com a maioria simples de seus membros; e em segunda 
chamada às 19h00, 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 Secretaria Executiva; III. 
ORDEM DO DIA: 1-Apresentações das Comissões:-Selo 
Turistico, Artesãos,Emapa,Pesca Amadora e Esportiva; 2. 
Demais assuntos, deliberativos ou não, mas de interesse do 
colegiado de turismo; 4. Encerramento.

Estância Turística de Avaré, 27 de Agosto de 2.013
LAMBERTUS HEIJMEIJER

Presidente
VILMA ZANLUCHI 

Secretária Executiva

RESOLUÇÃO CMAS nº 10, de 22 de agosto de 2013.
(Dispõe sobre pedido de inscrição no Conselho Municipal do 
CIEE)

         O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do 
município de Avaré, no uso de suas atribuições legais e;

1. Considerando os documentos trazidos pelo 
peticionário CIEE – Centro de Integração Empresa Escola, 
com polo em Avaré, a fim de obter inscrição junto ao Conselho 
Municipal de Assistência Social;

2. Considerando o peticionário presta serviço não 
tipificado nos termos da Resolução nº 109/09 – CNAS;

3. Considerando que foram prestados esclarecimentos 
tantos verbais em reuniões do Conselho por representante do 
peticionário, bem como por escrito;

4. Considerando que por todas as formas de 
demonstração, não ficou comprovado que o polo de Avaré 
tenha serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, nem 
tampouco que esteja ocorrendo reformulação dos serviços 
atualmente prestados;

5. Considerando que ocorreu reunião ordinária 
mensal, na data de hoje, onde foram discutidos, analisados os 
documentos e deliberado de forma unânime

                                                        R E S O L V E 

       Artigo 1º –INDEFERIR a inscrição no Conselho Municipal 
de Assistência Social de Avaré ao peticionário CIEE – Centro 
de Integração Empresa Escola – polo Avaré, por não atender a 
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais – nº 109/09 
- CNAS.

     Artigo 2º – Esta Resolução entra em vigor nesta data, estando 
afixado na Sala do Conselho Municipal.

           Estância Turística de Avaré, aos 22 de agosto de 2013.                            

Priscila Félix

Presidente 

RESOLUÇÃO CMAS nº 11, de 22 de agosto de 2013.
(Dispõe sobre documentos, assuntos para reunião ordinária 
mensal do CMAS)

         O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do 
município de Avaré, no uso de suas atribuições legais e;

1. Considerando que os documentos trazidos pelos 
interessados, seja sociedade civil ou governo para discussão, 
análise e deliberação pelo CMAS, em muitas das vezes chegam 
na véspera ou até mesmo no dia da reunião;

2. Considerando que deve se ter uma análise mais 

aprofundada dos documentos chegados, em virtude da 
complexidade dos mesmos e do volume de deliberações em 
cada reunião;

3. Considerando que franqueada a palavra seja para 
Conselheiro ou para ouvinte, ser comum trazer assuntos não 
relacionados com os documentos que foram analisados;

4. Considerando que ocorreu reunião ordinária 
mensal, na data de hoje, onde foram discutidos e analisadas as 
considerações retro epigrafadas

                                                        R E S O L V E 

       Artigo 1º –Todos os documentos que sejam encaminhados 
ao CMAS, para serem discutidos, analisados, encaminhados a 
relatoria quando se fizer necessário, devem ser protocolizados 
na Sala dos Conselhos Municipais, no máximo na quarta-
feira da semana que anteceder a reunião, em respeito ao 
calendário anual, assim como o direito de fala em assuntos 
não relacionados a pauta, também deverá ser inscrito até esta 
data, sendo que a pauta completa será publicada no Semanário 
Oficial do Município.

     Artigo 2º – Esta Resolução entra em vigor nesta data, estando 
afixado na Sala do Conselho Municipal.

           Estância Turística de Avaré, aos 22 de agosto de 2013.                            

Priscila Félix

Presidente 

RESOLUÇÃO CMAS nº 12, de 22 de agosto de 2013.
(Dispõe sobre comissão da sociedade civil para eleições no 
CMAS)

         O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do 
município de Avaré, no uso de suas atribuições legais e;

1. Considerando a necessidade de se realizar eleições 
no âmbito do CMAS, em virtude da vigência da Lei Municipal nº 
3.519/13

2. Considerando que a sociedade civil deverá se 
organizar para a eleição e respectiva representatividade

3. Considerando que ocorreu reunião ordinária 
mensal, na data de hoje, onde foram discutidos e analisadas as 
considerações retro epigrafadas

                                                        R E S O L V E 

       Artigo 1º –Compor a Comissão Especial da Sociedade 
Civil para os fins de eleição nos estritos termos dos artigos da 
Lei Municipal nº 3.519/13, tendo por membros os seguintes 
representantes da Sociedade Civil:

−	 Juliana Berna Felix, representante da Fundação Padre 
Emílio Immoos;

−	 Magda Faria de Oliveira, representante da Colônia 
Espírita Fraternidade;

−	 Myrian Beatriz Prado Tomazella, representante do 
Nocaija.

         Artigo 2º – A Presidência dos trabalhos será definida pelos 
membros da Comissão.

     Artigo 3º – Esta Resolução entra em vigor nesta data, estando 
afixado na Sala do Conselho Municipal.

           Estância Turística de Avaré, aos 22 de agosto de 2013.                            

Priscila Félix

Presidente 

RESOLUÇÃO CMAS nº 13, de 22 de agosto de 2013.
(Dispõe sobre Comissão Especial entre os Conselhos CMI e 
CMAS)

         O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do 
município de Avaré, no uso de suas atribuições legais e;

1. Considerando o relatório apresentado em face da 
Entidade Lar São Vicente de Paulo;

2. Considerando que há problemática apresentada 
em comunicados da VISA Municipal em relação a Entidade 
mencionada;
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3. Considerando que a referida Entidade é inscrita nos 
Conselhos Municipais, bem como conveniada do Município;

4. Considerando que ocorreu reunião ordinária 
mensal, na data de hoje, onde foram discutidos e analisadas as 
considerações retro epigrafadas

                                                        R E S O L V E 

       Artigo 1º –Compor a Comissão Especial entre os 
conselheiros do Conselho Municipal do Idoso e Conselho 
Municipal de Assistência Social, dada entre as naturezas dos 
referidos conselhos, a também fiscalizatória, para acompanhar 
a situação apresentada pela Entidade Lar São Vicente de Paulo, 
tendo por membros os seguintes conselheiros:

Conselho Municipal de Assistência Social de Avaré:
Conselheiros do Governo:

−	 Priscila Felix e Daniela Farah Tunuchi Gobeth

Conselheiros Sociedade Civil:

−	 Juliana Berna Felix e Myrian Beatriz Prado Tomazella

Conselho Municipal do Idoso:

Conselheiros do Governo:

−	 Clayton Falanghe Macário e Luiz Carlos Duarte.

Conselheiros Sociedade Civil

−	 Maria Celia Moreira e Luiz Moraes.

        Artigo 2º – A Presidência dos trabalhos será definida pelos 
membros da Comissão.

     Artigo 3º – Esta Resolução entra em vigor nesta data, estando 
afixado na Sala do Conselho Municipal.

           Estância Turística de Avaré, aos 22 de agosto de 2013.                            

Priscila Félix

Presidente 

RESOLUÇÃO CMAS nº 14, de 22 de agosto de 2013.
(Dispõe sobre encaminhamentos de documentos a relatoria do 
CMAS)

         O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do 
município de Avaré, no uso de suas atribuições legais e;

1. Considerando que o CMAS recebe mensalmente, 
entre outros, documentos, relatórios das Entidades, que 
necessitam de uma análise mais aprofundada dos mesmos, 
tumultuando a reunião mensal;

2. Considerando que não há tempo hábil em reunião 
para que todos leiam na íntegra os documentos, o mesmo 
podendo ser afirmado quanto a uma leitura única a todos, devido 
ao volume de informações e extensão dos documentos;

3. Considerando que há documentos que necessitam 
da análise e discussão na reunião mensal, realizada de acordo 
com o calendário anual

4. Considerando que ocorreu reunião ordinária 
mensal, na data de hoje, onde foram discutidos e analisadas as 
considerações retro epigrafadas

                                                        R E S O L V E 

       Artigo 1º –Os documentos chegados ao CMAS, em sendo 
o caso, aprovado na reunião, em virtude da complexidade ou 
volume, serão encaminhados à relatoria do próprio Conselho, 
composta de conselheiros, onde o referido documento terá a 
análise completa, a qual entrará na pauta da reunião mensal 
seguinte, onde o relator trará a resenha do conteúdo e suas 
considerações, para discussão e deliberação em quórum.

       Artigo 2º – A relatoria de cada documento será definida na 
própria reunião, não havendo número mínimo ou máximo para 
composição.

       Artigo 3º – Esta Resolução entra em vigor nesta data, 
estando afixado na Sala do Conselho Municipal.

           Estância Turística de Avaré, aos 22 de agosto de 2013.            

Priscila Félix

Presidente 

RESOLUÇÃO COMTUR Nº 006/2013
O Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, usando as 
atribuições que lhe confere o artigo 4º da Lei nº 1275/2009 em 
consonância com o aprovado em Reunião Ordinária em, 07 de 
Maio de 2013,
RESOLVE:
Art.1º. Nomear uma Comissão para estudar a otimização de 
utilização do Parque de Exposições Fernando Cruz Pimentel - 
Emapa;
Art.2º.A Comissão fica  assim constituída:-
- Relatora: Angela Golin
-Membros:- Vilma Zanluchi, Lambertus Heijmeijer, Gerson Fiuza, 
Plínio Martins Damasio, Fernando Alonso,Henrique Conrado, 
José Ricardo Cardozo Barreto, Cláudio Hayashi, João José 
Dalcim, Gilson Câmara, Edson Dias Lopes e Clayton Falanghe 
Macário.
Art.3º.A Comissão tem um prazo de 180 dias, para a 
apresentação de relatório, podendo ser prorrogado e  renovado 
por mais 45 dias;
Art.4º a presente Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Avaré, 27  de Agosto de 2013

Lambertus J.A.M.v.H.Heijmeijer
Presidente – COMTUR-Avaré

Convocação 
A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 
(CMAS) Sra. Priscila Félix, vem por meio deste, nos termos da 
Lei Municipal nº 1.695/13, convocar todos os representantes 
do governo para o CMAS (SEMADS, Secretaria Municipal 
de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria 
Municipal de Obras, Habitação e Serviços, Secretaria 
Municipal de Fazenda) e os membros eleitos da sociedade 
civil para para reunião Extraordinária que será realizada na data 
de 03/10/2013  às 15:00h, na  Sala dos Conselhos Municipais 
junto à Secretaria Municipal Assistência e Desenvolvimento 
Social situada na Rua Rio Grande do Sul, 1750, fundos.
Pauta:
•	 Eleição da Presidência e Vice Presidência do 
CMAS.

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

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

Decreto nº 3.661, de 23 de agosto de 2013.

(Dispõe sobre denominação de via pública.)
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 denominada Rua LUDOVICO ROLIM PINHEIRO, 
a via pública, situada nesta cidade de Avaré, no Distrito Industrial 
Paineiras, com início junto a Avenida Donguinha Mercadante 
e término junto ao futuro empreendimento denominado 
Residencial Ouro Preto, divisando de um lado com propriedade 
do Município de Avaré e de outro lado com propriedade de 
Antonio Bifon, via essa sujeita a prolongamento.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 23 de agosto de 
2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO 

Decreto nº 3.662, de 27 de agosto de 2013.

(Dispõe sobre abertura de Crédito Especial que    especifica  e   
dá providências) 

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 97/2013) 
 
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 autoriza-
do a lançar no Departamento de Contabilidade e Orçamentos da 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré um CRÉDITO ESPE-

CIAL no valor de R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais), para 
atendimento de despesas oriundas do repasse de Recursos Fi-
nanceiros Estadual , na conformidade da funcional programática 
e modalidade de aplicação detalhada abaixo:

DESCRIÇÃO CODIGO DESCRIÇÃO VALOR R$
ORGÃO 10.00.00 SECRETARIA MUN.DE ESPORTES

UNIDADE 10.02.000 DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVA
FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO 812 DESPORTO COMUNITARIO
PROGRAMA 3007 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA

PROJETO 2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS
FONTE 2 REC.ESTADUAL 

COD.APLICAÇÃO 100089 CONVENIO PROJETO SOCIAL – VIDA 
SAUDAVEL

DESPESA
CAT.ECONÔMICA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.600,00

ORGÃO 10.00.00 SECRETARIA MUN.DE ESPORTES
UNIDADE 10.02.000 DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVA
FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO 812 DESPORTO COMUNITARIO
PROGRAMA 3007 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA

PROJETO 2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS
FONTE 2 REC.ESTADUAL 

COD.APLICAÇÃO 100089 CONVENIO PROJETO SOCIAL – VIDA 
SAUDAVEL

DESPESA
CAT.ECONÔMICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURIDICA 23.400,00

TOTAL 45.000,00

Artigo 2º -Para cobertura das despesas com a Execução deste 
Decreto serão utilizados os recursos provenientes do EXCES-
SO DE ARRECADAÇÃO do exercício pertencentes a recursos 
oriundos de CONVÊNIO ESTADUAL – PROJETO ESPORTE 
SOCIAL – VIDA SAUDAVEL. 
Artigo 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 27 de agosto de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

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

SUPERVISORA DA SECRETARIA

Decreto nº 3.663, de 27 de agosto de 2013

(Dispõe sobre abertura de Crédito  Especial  que especifica e dá 
providências)

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 101/2013 ) 
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 autori-
zado a lançar no Departamento de Contabilidade e Orçamen-
tos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré um CRÉDITO 
ESPECIAL no valor de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), para 
atendimento de despesas oriundas do repasse de Recursos Fi-
nanceiros Estadual, na conformidade da funcional programática 
e modalidade de aplicação detalhada abaixo:

DESCRIÇÃO CODIGO DESCRIÇÃO VALOR R$
ORGÃO 10.00.00 SECRETARIA MUN.DE ESPORTES

UNIDADE 10.02.000 DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVA
FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO 812 DESPORTO COMUNITARIO
PROGRAMA 3007 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA

PROJETO 2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS
FONTE 2 RECURSO ESTADUAL

COD.APLICAÇÃO 100136 III COPA DE BASQUETEBOL DO EST.DE S.PAULO
DESPESA

CAT.ECONÔMICA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.990,00
ORGÃO 10.00.00 SECRETARIA MUN.DE ESPORTES

UNIDADE 10.02.000 DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVA
FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO 812 DESPORTO COMUNITARIO
PROGRAMA 3007 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA

PROJETO 2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS
FONTE 2 RECURSO ESTADUAL

COD.APLICAÇÃO 100136 III COPA DE BASQUETEBOL DO EST.DE S.PAULO
DESPESA

CAT.ECONÔMICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURIDICA 78.010,00
ORGÃO 10.00.00 SECRETARIA MUN.DE ESPORTES

UNIDADE 10.02.000 DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVA
FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO 812 DESPORTO COMUNITARIO
PROGRAMA 3007 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA

PROJETO 2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS
FONTE 2 RECURSO ESTADUAL

COD.APLICAÇÃO 100136 III COPA DE BASQUETEBOL DO EST.DE S.PAULO
TOTAL 80.000,00

Artigo 2º - Para cobertura das despesas com a Execução deste 
Decreto serão utilizados os recursos provenientes do EXCESSO 
DE ARRECADAÇÃO do exercício pertencentes a recursos oriun-
dos de CONVÊNIO ESTADUAL –  III COPA DE BASQUETEBOL 
DO ESTADO DE S. PAULO
 Artigo 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 27 de agosto de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

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

SUPERVISORA DA SECRETARIA
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Gesiel Junior

Habilidoso na arte de confeccionar calçados, o 
imigrante libanês Salim Antonio Curiati marcou a 
história do comércio avareense. Ele aprendeu o ofí-
cio numa escola técnica profissional francesa manti-
da em Beirute, onde passou a adolescência. 

Nascido há 125 anos, em Tiro, emblemática ci-
dade portuária de origem fenícia, no dia 15 de julho 
de 1888, Salim se afastou da terra natal, então sem 
perspectivas econômicas, a fim de embarcar com 
destino ao Brasil, opção de vida melhor para milha-
res de conterrâneos seus. Emigrou na companhia do 
irmão Michel e dos pais Antoun e Rosa.

Em 1914, pela diretriz ferroviária, o jovem sapa-
teiro chegou a Avaré, ainda envolta de verdejantes 
cafezais e de comércio incipiente. Artesão empre-
endedor, logo abriu os primeiros negócios e con-
quistou o respeito da freguesia. Primeiro manteve 
a Sapataria São Chrispim na Rua São Paulo, depois 
a Sapataria Syria na Rio Grande do Sul, concluindo 
os serviços na Casa Esperança num sobrado que er-
gueu no Largo São João.

Casou-se em 24 de abril de 1927 com Assma 
Gabe, uma patrícia. Abençoou o enlace, celebrado 
na velha matriz, o padre José Fernandes Tavares. 
Apadrinharam os noivos figuras respeitáveis, como 
o comerciante Abrahão Ismael, o fazendeiro Ludo-
vico Lopes de Medeiros e o jovem médico Paulo 
Araújo Novaes. 

Pais amorosos, dona Assma e o Sr. Salim forma-
ram numerosa prole. Dos dez filhos, quatro homens 
(Antonio, José, Elias e Paulo) e seis mulheres (Ra-
chel, Esther, Helena, Maria, Cecília e Therezinha), o 
primogênito se destacou na medicina e na política, 
enquanto os outros três optaram pela advocacia. As 
filhas, por sua vez, todas se diplomaram no magisté-
rio, onde algumas fizeram elogiadas carreiras.  

TINO MERCANTIL E ESPÍRITO PATRIÓTICO - 
Homem religioso, prático e atuante, Curiati falava o 
português sem esconder o sotaque, o francês fluen-
temente e, em família, o dialeto natal.

SALIM
ANTONIO CURIATI

O sapateirO da esperança

Patriarca árabe organizou o setor comercial de Avaré

Patriota, o sapateiro apreciava confessar a sua 
paixão pelo Brasil, tendo se naturalizado em 1928. 
Ciente da gravidade da conjuntura política, apoiou 
como voluntário o movimento Constitucionalista 
de 1932. Depois, filiou-se à União Democrática Na-
cional (UDN).

Contribuiu na construção do atual Santuário 
Nossa Senhora das Dores, na criação do Asilo São 
Vicente de Paulo e foi conselheiro da diretoria da 
Santa Casa de Misericórdia.

Membro da Sociedade Fraternal Síria, Curiati 
apoiava iniciativas culturais como a dos Escoteiros 
Católicos, grupo de rapazes do qual fez parte seu 
filho Antonio, mais tarde médico sanitarista que iria 

se projetar na política paulista como deputado, se-
cretário de Estado e prefeito de São Paulo.

Por mais de meio século, o modesto lojista 
atuou de maneira positiva nas lides econômicas do 
município. Em 1933, coube a ele motivar a fundação 
da Associação Comercial de Avaré, de cuja diretoria 
fez parte com discrição, muito embora tenha sido o 
seu principal idealizador.

Homenageado durante o 1º Centenário da cida-
de como o seu comerciante modelo, Salim Antonio 
Curiati faleceu em 29 de agosto de 1967. Hoje, uma 
rodovia, uma avenida e uma escola levam o nome 
desse esperançoso árabe que se fez brasileiro por 
amor a Avaré.  

Anúncios 
publicitários 
do comércio 
de Curiati, ao 
centro, entre 
os anos 1930 
e 1960
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Preparada em conjunto pelas Secre-
tarias Municipais, a programação oficial 
do 152º aniversário de fundação de Avaré 
será apresentada neste sábado, às 20 horas, 
no antigo CAC, durante a apresentação da 
peça Mazzaropi. O extenso calendário terá 
eventos entre os dias 1º de setembro e 12 
de outubro. 

A abertura acontece neste domingo, 
1º de setembro, com a realização do I Flag 
Football, no Campo Municipal, entre 8h e 
17h30, numa parceria da Secretaria Munici-
pal de Esportes com a equipe Mustang.

Outro evento programado para breve é 
a 1ª Semana de Ciência e Tecnologia, orga-
nizada pelo Instituto Federal de São Paulo 
com apoio da Secretaria Municipal de In-
dústria e Comércio, programada entre os 
dias 2 e 6 de setembro.

EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS 
– A primeira fase da programação dos 152 
anos de Avaré terá vários eventos das áreas 
de esporte e de cultura.

No dia 6 acontece o I Desafio de Jogo 
de Damas, na Concha Acústica.

Entre os dias 2 e 4 de setembro, no 
Largo São Benedito, o público poderá ver 
a Exposição Itinerante de Fotos Antigas de 
Avaré. No dia 6, na Concha Acústica, às 20h, 
haverá show com a banda Imppacto.

Avaré, 152 anos
Prefeitura divulga a programação 

do aniversário da cidade
Copa de Basquete e concerto de João Carlos Martins

marcam as atrações esportivas e culturais

Já no feriado de 7 de setembro acon-
tece, das 8h às 17h30, no Ginásio Kim Ne-
grão, o II Encontro de Artes Marciais, en-
quanto que na Associação Athletica Ava-
reense haverá o II Festival de Bocha Flávio 
Ferreira.

Na mesma data mais dois eventos 
esportivos: às margens do Camping a VII 
Travessia a Nado, das 9h às 12h, e na Pis-
ta Municipal de Skate, das 19h às 18h, o 3 
Reverse Skate Contest.

ENTREGA DE OBRAS – Ao longo dos 
quarenta dias da programação dos 152 
anos de Avaré a Prefeitura agendou en-
trega de algumas obras para os setores de 
educação e saúde.

No dia 20 de setembro será inaugu-
rada a Sala de Informática da EMEB Zainy 
Zequi, no Bairro Alto, unidade que também 
passou por reformas e ampliação de suas 
instalações.

No dia 27 de setembro será inaugura-
da a nova ala do CEI Dona Bidunga e serão 
entregues as obras de pavimentação e ilu-
minação de uma importante viela da Vila 
Esperança.

Feitas em parceria com o governo es-
tadual, no dia 4 de outubro a Prefeitura 
entregará as obras de ampliação da EMEB 
Duílio Gambini.
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Dia Horário Local Evento Organização

1/09 8h00 às 17h30 Campo Municipal I Flag Football Secretaria de Esporte e Equipe Mustang

8h30 às 17h30 Campo do São Paulo Rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Secretaria de Esporte

2/09 a 4/09 9h00 às 16h00 Largo São Benedito Exposição Itinerante de Fotos Antigas de Avaré Secretaria de Cultura – Museu Municipal

2/09 a 6/09 8h30 às 21h00 Instituto Federal de São Paulo 1ª Semana de Ciência e Tecnologia Secretaria de Indústria, Comércio, Ciência e 
Tecnologia e IFSP

6/09 20h00 Concha Acústica Projeto Som da Terra 
Show Musical: Banda Musical Impacto – Pop Rock Secretaria de Cultura

20h00 Concha Acústica I Desafio de Jogo de Damas Secretaria de Esportes

7/09 8h00 Paço Municipal Ato Cívico – 7 de Setembro – Dia da Independência do Brasil Secretaria da Comunicação

8h30 às 17h00 Ginásio de Esportes Kim Negrão II Encontro de Artes Marciais Secretaria de Esporte

7/09 a 8/09 9h00 às 20h00 Associação Atlética Avareense II Festival de Bocha Flávio Ferreira Secretaria de Esporte e AAA

10h00 às 18h00 Pista Municipal de Skate 3 Reverse Skate Contest Secretaria de Esporte e Equipe Reverse

8/09 9h00 às 12h00 Camping Municipal VII Travessia a nado Secretaria de Esporte

11/09 19h30 às 21h30 Oficinas Culturais José Reis Filho III Fórum Esportivo Secretaria de Esporte

8h30 às 17h30 Campo do São Paulo Rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Secretaria de Esporte

12/09 9h00 e 14h00 Biblioteca Municipal Hora do Conto Secretaria  de Cultura

13/09 20h00 Concha Acústica Projeto Som da Terra 
Show Musical: Banda Rádio 88 – Pop Clássico  Secretaria de Cultura

15/09 8h00 Paço Municipal Ato Cívico – Aniversário da Cidade de Avaré Secretaria da Comunicação

8h30 às 12h00 Rua Rio de Janeiro Desfile Cívico Cultura/Educação e Esporte

13h00 às 17h30 Museu Municipal VII Carangos e Histórias Secretaria de Cultura e Aavant

16/09 a 20/09 9h00 e 14h00 Biblioteca Municipal I Semana de Audiovisual – Exibição de filmes Históricos de Avaré Secretaria de Cultura

16/09 a 22/09 8h30 às 18h00 Ginásio Kim Negrão e Tico do 
Manolo III Copa de Basquete do Estado de São Paulo Secretaria de Esporte e Secretaria Estadual de Esporte

17/09 a 18/09 9h00 e 14h00 Oficinas Culturais José Reis Filho Ponto MIS (Museu da Imagem e do Som)
Exibição do Filme: Os trapalhões na guerra dos planetas Secretaria de Cultura

19/09 a 12/10 8h00 ás 17h30 Paço Municipal V Exposição de Artes Plásticas
Pintora: Maria Elisa Martins Secretaria de Cultura

20/09 16h30 Rua Duque de Caxias nº 201 – 
Bairro Alto

Reforma e Ampliação da EMEB Zainy Zequi de Oliveira e Inauguração da 
Sala de Informática Secretaria de Educação e Secretaria de Obras

19h15 Oficinas Culturais José Reis Filho Cinema no Divã Secretaria de Cultura

20h00 Concha Acústica Projeto Som da Terra 
Show Musical: David e Lucas / Felipe Deolin Secretaria de Cultura

22/09 9h00 às 12h00 Concha Acústica III Corrida e Caminhada Ecológica Duke Energy Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura e Duke 
Energy

24/09 9h00 e 14h00 Biblioteca Municipal Cine + Cultura e Pipoca Secretaria de Cultura

25/09 20h00 CAIC Sarau Caipira Secretaria de Cultura e Clube da Viola e Sanfona de 
Avaré

24/09 a 30/09 19h30 e outros horários Oficinas Culturais José Reis Filho, 
Biblioteca Municipal e outros locais I Semana Cultural da Juventude Secretaria de Cultura –

Biblioteca Municipal

27/09 16h30 Rua Pedro Camilo de Souza nº 
383 – Vila Jardim Ampliação da C.E.I Bidunga Secretaria de Educação e Secretaria de Obras

17h30
Ligação entre as Ruas Nestor 
Rodrigues Pedroso e Francisco 
Corrêa – Vila Esperança

Pavimentação e Iluminação da Viela da Vila Esperança e Anúncio da 
Construção da Creche Tipo B da Vila Esperança Secretaria de Obras e Secretaria de Transportes

20h00 Concha Acústica Projeto Som da Terra 
Show Musical: Criados com a vó Blues Band Secretaria de Cultura

28/09 20h00 Auditório do Colégio Dimensão
Circuito Cultural Paulista
Espetáculo de Dança: Don Quixote e Sancho Pança  -Cisne Negro Cia. De 
Dança- 

Secretaria de Cultura

29/09 9h00 às 12h00 Parque de Exposição Fernando 
Cruz Pimentel I Festival de Pipas Secretaria de Esporte e ABC  PIPAS 

11h00 Concha Acústica de Avaré Apresentação de Música Instrumental 
Maestro João Carlos Martins Secretaria de Cultura

15h30 Horto Florestal Horto em Canto
Show: Kléber Silveira e convidados Secretaria de Cultura e Secretaria de Esporte

1/10 a 3/10 9h00 às 16h00 Largo Santa Cruz Exposição Itinerante de Fotos Antigas de Avaré Secretaria de Cultura

3/10 19h30 Oficinas Culturais José Reis Filho I Congresso Municipal de Políticas Públicas Culturais de Avaré Secretaria de Cultura

4/10 16h00 Praça Padre Paulo Roberto Justino 
nº 34 – Bairro Duílio Gambini

Reforma da EMEB Duílio Gambini e Anúncio da Construção de Creche 
Escola no Residencial São Rogério Secretaria da Educação e Secretaria de Obras

20h00 Concha Acústica Projeto Som da Terra 
Show Musical: Banda Kally Secretaria de Cultura

6/10 8h30 às 11h00 Horto Florestal Corrida Ecológica Secretaria de Esporte

14h00 Auditório do Colégio Dimensão Projeto Mosaico na Estrada
Peça Teatral Infantil: Inzzônia Secretaria de Cultura

7/10 20h00 Auditório do Colégio Dimensão Peça Teatral : Valsa nº6 Secretaria de Cultura

8/10 16h30 Rua Professor Amorim nº 950 – 
Bairro Plimec Inauguração da Sala de Informática da EMEB Eruce Paulucci Secretaria da Educação

20h00 Auditório do Colégio Dimensão Peça Teatral: Mazzaropi para mais de cem anos Secretaria de Cultura

9/10 19h30 Biblioteca Municipal VI CONFOTA (Concurso de Fotográfico de Avaré) Secretaria de Cultura

10/10 16h00 Rua Goiás s/ número Reforma do Velório Municipal Auta Hennenberg Secretaria de Obras

10/10 a 12/10 19h30 Auditório do Colégio Dimensão VII FAMPOP REGIONAL (FAMPOPINHA) Secretaria de Cultura

12/10 9h00 às 20h00 Ginásio Municipal Kim Negrão I Copa Avaré de Jiu-Jitsu Secretaria de Esporte e Mega Bex

Calendário de ComemoraCoes
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NOSSAS ESCOLAS

Instalada pelo governo estadual no bairro São 
Judas, em 17 de setembro de 1988, durante a gestão 
Orestes Quércia, a pedido do então prefeito Paulo 
Dias Novaes, a Escola “Profª Elizabeth de Jesus Frei-
tas” foi municipalizada em 1997.

Passou por reformas e ampliação nos anos de 
1999 e 2006, nas gestões de Joselyr Silvestre, quando 
também a sua quadra poliesportiva ganhou cober-
tura metálica. 

Com atendimento nos períodos da manhã e da 
tarde, a unidade tem hoje 252 alunos matriculados 
no Fundamental I, os quais recebem aulas de Inglês, 
Artes, Educação Física e Informática. Dispõem tam-
bém de atendimento em gabinete odontológico 
próprio. 

Dezoito professores e uma equipe de nove fun-
cionários, dirigidos pela professora Vera Maria Félix 

Visitando a eMeB 
elizabeth de Freitas

escola está completando 25 anos de atividades

A PATRONA
Itapetiningana, nascida em 1887, Elizabe-

th Aurora de Jesus formou-se no magistério 
na Escola Complementar de sua terra natal, 
onde obteve o diploma em 1902. Transferiu-
-se para Avaré em 1913, quando passou a 
lecionar no então Grupo Escolar Edmundo 
Trench, atual Escola Estadual Matilde Vieira.  

Católica praticante, a professora Eliza-
beth integrava a Ordem Terceira Francisca-
na. Após sua aposentadoria, em 1937, atuou 
como inspetora do Ensino Religioso nas 
escolas da região do bispado de Botucatu. 
Empenhou-se também no trabalho em favor 
das vocações sacerdotais.

Casou-se com João Jordão de Freitas, 
fiscal da Prefeitura, com quem teve os filhos 
Jordão (Sinhô), Joaquim (Yoyo), Elza, Edith e 
Maria Estela. Faleceu em Avaré no dia 12 de 
maio de 1978.

Conforti, garantem as atividades curriculares da EMEB. 

PROJETOS E PRIORIDADES – Despertar o inte-
resse dos alunos pela ecologia e por atividades cultu-
rais é a meta da escola, que os envolveu no plantio de 
flores e de árvores no seu amplo espaço.

Aguardando recursos do “Mais Educação”, a dire-
toria mantem parceria com a Secretaria da Cultura e 
usa o espaço da Biblioteca Municipal para projetos de 
teatro e leitura. Também se serve do Salão Paroquial 
da Igreja São Judas Tadeu para oferecer aulas de judô.

A unidade aguarda a viabilidade da construção de 
duas salas amplas, obras essas ideais para o desenvol-
vimento de projetos extracurriculares. 

A Escola Municipal de Ensino Básico “Profª Eliza-
beth de Jesus Freitas” fica na Rua São Cristóvão, 77. 
Informações pelos telefones 3733-9448 e 3732-4200.
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 Decreto nº  3.664, de 29 de agosto de 2013.

(Convoca a 1ª Assembléia Cultural da Juventude da Estância 
Turística de Avaré.)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, no uso de suas atribuições e considerando a necessidade 
de avaliar, estudar e debater e propor diretrizes formar e eleger 
os membros do COMJUVE (Conselho Municipal da Juventude 
de Avaré) :-
 DECRETA:
Art. 1º - Fica Convocada a 1ª Assembléia Cultural da Juventude 
de Avaré, a ser realizada no dia 28 de setembro de 2013, 
nas oficinas Culturais José Reis Filho, na Rua Rio de Janeiro 
nº 1.763, das 19h00 às 22h00, tendo como assunto central a 
formação e eleição dos conselheiros do COMJUVE de Avaré.
Art. 2º - Este decreto entrará em vigor a partir de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 29 de agosto de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº 3.665, de 29 de agosto de 2013.

(Nomeia a Comissão Organizadora da 31ª FAMPOP 2013 – 
FEIRA AVAREENSE DA MÚSICA POPULAR).
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística 
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão 
Organizadora  da 31ª FAMPOP 2013 – Feira Avareense da 
Música Popular que  engloba a FAMPOP Regional e a FAMPOP 
Nacional:-
JOSÉ DE ARAÚJO NOVAES NETO – Presidente;
GILSON CÂMARA – Coordenador Geral; 
THEREZINHA ALVES DE MORAES – Tesoureira;
ANA MARIA RIBEIRO : Assessoria de Comunicação
Membros: 
FABIO CORREA MARTINS; 
MONIKA MENDONÇA;
ANA PAULA FREITAS 
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 29 de agosto de 
2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO 

Decreto nº 3.666, de 29 de agosto de 2013.

(Estabelece valores para taxa de uso da quadra e campo de 
futebol nos Ginásios Municipais “Kim Negrão” e “Tico do Manolo” 
e dá outras providências.)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística 
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:
Artigo 1º - Ficam estabelecidos os valores abaixo relacionados 
para pagamento taxas de uso da quadra e do campo de futebol 
municipal dos Ginásios “Kim Negrão” e “Tico do Manolo”:-

Uso da Quadra – R$ 15,00 a hora;
Campo Noturno: R$ 15,00 a hora

Parágrafo Primeiro – O pagamento será efetuado na conta 
corrente do Município no Banco Santander ag: 3615 c/c nº 
13.000471-5;
Parágrafo Segundo – Os valores constantes acima, poderão ser 
dispensados da cobrança nos eventos da municipalidade. 
Parágrafo Terceiro – A reserva somente será efetivada mediante 
apresentação na Secretaria de Esportes de recibo de pagamento, 
emitido pela Secretaria Municipal da Fazenda.
Parágrafo Quarto – Os Ginásios Municipais terão prioridade 
para uso dos atletas, sob supervisão de professor ou técnico 
da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, para os projetos 
sociais, formação de base e auto rendimento.
Parágrafo Quinto – Os agendamentos serão feitos conforme 
o horário vagos dos ginásios e deverá primeiramente  fazer o 
agendamento do mesmo na Secretaria de Esportes e Lazer 
para depois efetuar o depósito bancário na conta mencionada 
no parágrafo primeiro .
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 29 de agosto de 
2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Lei nº 1.705, de 20 de agosto de 2013
   
(Dispõe sobre abertura  de Crédito Adicional Especial  que  es-
pecifica e dá providências).

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 93/2013) 
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 autoriza-
do a lançar no Departamento de Contabilidade e Orçamentos da 
municipalidade, um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor 
de R$ 78.600,00 (Setenta e oito mil e seiscentos reais), para 
atendimento de despesas oriundas do repasse de Recursos Fi-
nanceiros de fundo a fundo entre Governo Federal através do 
Fundo Nacional de Assistência Social e Fundo Municipal de As-
sistência Social, para a gestão e execução das atividades rela-
cionadas ao Programa Bolsa Família e no Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social - CREAS, 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 de SALDO FINAN-
CEIRO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, pertencentes a 
recursos financeiros referentes ao repasse entre Governo Fe-
deral  através do Fundo Nacional de Assistência Social e Fundo 
Municipal de Assistência Social correspondentes ao programa 
de proteção social básica.
Artigo 3º – Com as modificações descritas no artigo anterior, 
ficam alterados os anexos do Plano Plurianual de Ações de Go-
verno e os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.
Artigo 4º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 20 de agosto de 
2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

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

SUPERVISORA DA SECRETARIA

Lei nº 1.708, de 27 de agosto de 2013.

(Insere Especialidade na Tabela de Preços constante do anexo 
da Lei nº 1209, de 1º de julho de 2009, alterado pela lei nº 1496, 
de 12 de julho de 2011 e pela Lei nº 1.655, de 02 de abril de 2013 
e dá outras providências)

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 89/2013) 
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 - O anexo da Lei nº 1.209, de 1º de julho de 2009, alte-
rado pela Lei nº 1496, de 12 de julho de 2011 e pela Lei nº 1.655, 
de 02 de abril de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 

TABELA DE PREÇOS
SERVIÇOS

Ginecologia R$ 50,00 (cinquenta reais) por consulta
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Dermatologia R$ 50,00 (cinquenta reais) por consulta

Gastroenterologia R$ 50,00 (cinquenta reais) por consulta

Oftalmologia R$ 50,00 (cinquenta reais) por consulta

Otorrinolaringologia R$ 50,00 (cinquenta reais) por consulta

Cardiologia R$ 50,00 (cinquenta reais) por consulta

Endócrino R$ 50,00 (cinquenta reais) por consulta

Fisioterapia Cardiorrespiratória R$ 50,00 (cinqüenta reais) 10 sessões

Nefrologia R$ 50,00 (cinquenta reais) por consulta

Oncologia R$ 50,00 (cinquenta reais) por consulta

Radiologia R$ 50,00 (cinquenta reais) por consulta

Reumatologia R$ 50,00 (cinquenta reais) por consulta
Terapia Individual e Avaliação 
Psicopedagógica R$ 11,00 (onze reais) por consulta

Urologia R$ 50,00 (cinquenta reais) por consulta

Psiquiatria R$ 50,00 (cinquenta reais) por consulta

neurologia R$ 50,00 (cinquenta reais) por consulta

EXAMES

Angiografia R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos  reais) por exame

Audiometria Tonal, Vocal (SRT, SDT, 
IRF), Impedanciometria (Timpanometria, 
Complacência e Pesquisa de Reflexos) R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por exame

Anestesia para ressonância Magnética R$ 300,00 (trezentos reais) por exame
Biópsia de próstata R$ 200,00 (Duzentos reais) por exame
Broncoscopia  R$ 100,00 (cem  reais) por exame
Cirurgia Vascular R$ 30,00 (trinta reais) por exame
Cistoscopia R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por exame
Colonoscopia    R$ 300,00 (trezentos reais) por exame.
Densitometria Óssea R$ 70,00 ( setenta reais) por exame
Doppler Transcraniano   R$ 300,00 (trezentos reais) por exame
Ecocardiograma (adulto e infantil) R$ 95,00 (noventa e cinco reais) por exame
Eletrocardiograma R$ 18,00 (dezoito reais ) por exame
Eletroencefalograma R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por exame
Eletroneuromiografia   R$ 170,00 (cento e setenta reais) por exame
Endodontia  R$ 70,00 (setenta reais) por exame
Endoscopia Digestiva R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) por exame
Espirometria   R$ 30,00 (trinta reais) por exame
Estudo Urodinâmico R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por exame
Exames radiológicos urológicos     R$ 200,00 (duzentos reais) por exame
Holter 24 horas R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por exame
Laudos de RX  10 R$ 5,40 (cinco reais  e quarenta centavos) por exame
Mapa 24 horas R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por exame
Mapeamento Cerebral R$ 30,00 (trinta  reais) por exame
Nasofibrolaringoscopia  R$ 100,00 (cem reais) por exame
PH Metria R$ 300,00 (trezentos reais) 
Polissonografia R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) por exame
Prova de punção pulmonar   R$ 80,00 (oitenta reais) por exame
Psicoterapia de crianças, Adolescentes e 
Adultos R$ 15,00 (quinze reais) por exame

Punção Pulmonar R$ 80,00 (oitenta reais) por exame
Punção Tireóide R$ 80,00 (oitenta reais) por exame
Remoção de cerume  R$ 5,00 (cinco reais)
Ressonância Magnética  R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) por exame
Retossigmoidoscopia  R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) por exame
RX Panorâmico  R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por exame
Teste Ergométrico   R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por exame
Ultrassonografia  com Doppler  Colorido  
( Carótidas, Vertebrais, Membro Inferior 
Venoso, Membro Superior  Venoso,  
Membro Inferior  Arterial , Membro Superior 
Arterial , Aorta e Ilíacas)        

R$ 170,00 (cento e setenta reais) por incidência.

Ultrassonogragia Transretal de Próstata R$ 220,00 (duzentos e vinte  reais)  por exame
Urofloxometria R$ 150,00 (cento e cinquenta  reais) por exame

Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 27 de agosto de 
2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

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

SUPERVISORA DA SECRETARIA

Lei nº 1.709, de 27 de agosto de 2013.

(Dispõe sobre abertura de Crédito Especial que    especifica  e   
dá providências) 

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 97/2013) 
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 autoriza-
do a lançar no Departamento de Contabilidade e Orçamentos da 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré um CRÉDITO ESPE-
CIAL no valor de R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais), para 
atendimento de despesas oriundas do repasse de Recursos Fi-
nanceiros Estadual , na conformidade da funcional programática 
e modalidade de aplicação detalhada abaixo:

DESCRIÇÃO CODIGO DESCRIÇÃO VALOR R$
ORGÃO 10.00.00 SECRETARIA MUN.DE ESPORTES

UNIDADE 10.02.000 DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVA
FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO 812 DESPORTO COMUNITARIO
PROGRAMA 3007 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA

PROJETO 2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS
FONTE 2 REC.ESTADUAL 

COD.APLICAÇÃO 100089 CONVENIO PROJETO SOCIAL – VIDA 
SAUDAVEL

DESPESA
CAT.ECONÔMICA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.600,00

ORGÃO 10.00.00 SECRETARIA MUN.DE ESPORTES
UNIDADE 10.02.000 DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVA
FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO 812 DESPORTO COMUNITARIO
PROGRAMA 3007 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA

PROJETO 2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS
FONTE 2 REC.ESTADUAL 

COD.APLICAÇÃO 100089 CONVENIO PROJETO SOCIAL – VIDA 
SAUDAVEL

DESPESA
CAT.ECONÔMICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURIDICA 23.400,00

TOTAL 45.000,00

Artigo 2º -Para cobertura das despesas com a Execução desta 
Lei serão utilizados os recursos provenientes do EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO do exercício pertencentes a recursos oriundos 
de CONVÊNIO ESTADUAL – PROJETO ESPORTE SOCIAL – 
VIDA SAUDAVEL. 
Artigo 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 27 de agosto de 
2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

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

SUPERVISORA DA SECRETARIA

Lei nº 1.710, de 27 de agosto de 2013

(Dispõe sobre abertura de Crédito  Especial  que especifica e dá 
providências)

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 101/2013 ) 
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 Departamento de Contabilidade e 
Orçamentos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré um 
CRÉDITO ESPECIAL no valor de R$ 80.000,00 (Oitenta mil 
reais), para atendimento de despesas oriundas do repasse de 
Recursos Financeiros Estadual, na conformidade da funcional 
programática e modalidade de aplicação detalhada abaixo:

DESCRIÇÃO CODIGO DESCRIÇÃO VALOR R$
ORGÃO 10.00.00 SECRETARIA MUN.DE ESPORTES

UNIDADE 10.02.000 DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVA
FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO 812 DESPORTO COMUNITARIO
PROGRAMA 3007 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA

PROJETO 2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS
FONTE 2 RECURSO ESTADUAL

COD.APLICAÇÃO 100136 III COPA DE BASQUETEBOL DO EST.DE S.PAULO
DESPESA

CAT.ECONÔMICA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.990,00
ORGÃO 10.00.00 SECRETARIA MUN.DE ESPORTES

UNIDADE 10.02.000 DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVA
FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO 812 DESPORTO COMUNITARIO
PROGRAMA 3007 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA

PROJETO 2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS
FONTE 2 RECURSO ESTADUAL

COD.APLICAÇÃO 100136 III COPA DE BASQUETEBOL DO EST.DE S.PAULO
DESPESA

CAT.ECONÔMICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURIDICA 78.010,00
ORGÃO 10.00.00 SECRETARIA MUN.DE ESPORTES

UNIDADE 10.02.000 DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVA
FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO 812 DESPORTO COMUNITARIO
PROGRAMA 3007 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA

PROJETO 2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS
FONTE 2 RECURSO ESTADUAL

COD.APLICAÇÃO 100136 III COPA DE BASQUETEBOL DO EST.DE S.PAULO
TOTAL 80.000,00

Artigo 2º - Para cobertura das despesas com a Execução desta 
Lei serão utilizados os recursos provenientes do EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO do exercício pertencentes a recursos oriundos 
de CONVÊNIO ESTADUAL –  III COPA DE BASQUETEBOL DO 
ESTADO DE S. PAULO
Artigo 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 27 de agosto de 
2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

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

SUPERVISORA DA SECRETARIA
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LegiSLAtivO
CIRCULAR N º 29/2013 - DG 

Avaré, 29 de Agosto de 2.013.-
   
Exmo. Sr. (a)      
Vereador (a)     
N E S T A
Senhor (a) Vereador (a):- 

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária 
de 02/09/2013 - Segunda Feira – às 18h00min.

Pela presente levo ao seu conhecimento que a Exma. Sra. Pre-
sidente Vereadora Bruna Maria Costa Silvestre  designou  para 
a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 02 de Setembro do 
corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 18h00min,  a 
seguinte matéria:

1. PROJETO DE LEI N.º 95/2013 - Discussão Única 
Autoria: Ver. Júlio César Theodoro
Assunto: Institui a Educação sobre Sustentabilidade nas esco-
las públicas municipais.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 95/2013 e dos Pareceres 
do Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 
(PARECER CONTRÁRIO)

2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 86/2013 - Dis-
cussão Única – Maioria Absoluta (7)
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Revoga a Lei Complementar nº 171 de 12 de junho de 
2012 e dá outras providências. (Plano Diretor/Perímetro Urbano)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar n º 86/2013 e 
dos Pareceres do Jurídico; e da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Redação. (vistas Vers. Denílson/Barreto)

3. PROJETO DE LEI N.º 99/2013 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial 
que especifica e dá providências - (R$ 12.000,00 - Secretaria 
Municipal da Educação)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 99/2013 e dos Pareceres do 
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e 
de Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor.

4. PROJETO DE LEI N.º 100/2013 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplemen-
tar que especifica e dá providências - (R$ 180.500,00 - Secreta-
ria Municipal da Educação)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 100/2013 e dos Pareceres 
do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Reda-
ção; e de Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor.

Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.                                                               

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

 CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE AVARÉ

EXTRATO DE EDITAL
CONVITE Nº 02/2013 - PROCESSO 19/2013

REPETIÇÃO
OBJETO: contratação de empresa especializada para elabora-
ção do Plano de Carreira e remuneração dos cargos do Quadro 
de Pessoal da Câmara de Vereadores da Estância Turística de 
Avaré 
DATA DE ABERTURA: Dia 12 de setembro de 2013 às 
10h00min
DATA DO ENCERRAMENTO: Dia 12 de setembro de 2013 às 
09h50min
INFORMAÇÕES: Câmara de Vereadores da Estância Turística 
de Avaré, Av. Misael Euphrásio Leal, 999 – Centro - Avaré – SP. 
Fone: (14) 3711.3070. 
O Edital completo também poderá ser acessado pelo site: http://
www.camaraavare.sp.gov.br 

DECRETO LEGISLATIVO N º 288/2013

 Dispõe sobre outorga de Título de Cidadã Avareense a Srª. 
Therezinha Lázara de Freitas Sgarbi e dá outras providências. 

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TU-
RÍSTICA DE AVARÉ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE 
SÃO CONFERIDAS POR LEI DECRETA:

Artigo 1º - Fica concedido o Título de “CIDADÃ AVAREENSE” 
a Srª. Therezinha Lázara de Freitas Sgarbi, pelos relevantes 
serviços prestados à comunidade avareense.

Parágrafo único – A entrega da referida honraria dar-se-á em 
Sessão Solene previamente convocada, em comum acordo com 
a homenageada.

Artigo 2º - As despesas decorrentes com o presente Decreto 
Legislativo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
01.01.02-01.122.7005.1072.3.3.90.39-23.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação. 

CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
AVARÉ aos 27 de Agosto de 2.013. 

Bruna Maria Costa Silvestre
Presidente da Câmara
Marcelo José Ortega 

Vice-Presidente
Ernesto Ferreira de Albuquerque 

1º Secretário  
Francisco Barreto de Monte Neto

  2º Secretário

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

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Projeto de Decreto Legislativo nº  07/2013
Autoria: Vereador Ernesto Ferreira de Albuquerque
Aprovado por unanimidade, em Sessão Ordinária de 26/8/2013.

CÂMARA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
REQUERIMENTOS E INDICAÇÕES APRESENTADOS NA 

SESSÃO ORDINARIA EM 26 AGOSTO DE 2013
REQUERIMENTOS

Bruna Maria Costa Silvestre-Presidente
-Para que seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor JOSÉ CARDOZO 
DOS SANTOS NETO, ocorrido em Rubião Junior, no dia 19 de 
Agosto de 2013.
-Para que através do setor competente, informe a esta Casa 
de leis, se existe uma sala para abrigar os munícipes que vão 
até a garagem municipal pela madrugada aguardar o ônibus 
que realiza o transporte para A UNESP no município de Rubião 
Junior.

Marcelo José Ortega-Vice-Presidente
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, que estude a  
possibilidade de elaborar um  Projeto de Lei que vise a criação 
do “Vale Educação”, seguindo o exemplo muito bem sucedido da 
cidade de Bariri SP.
-Para que seja oficiado a direção do PROCON de Avaré, 
solicitando que encaminhe um relatório do último semestre 
apontando os trabalhos executados e o ranking de reclamações 
e demais informações pertinentes visando dar ciência aos 
vereadores sobre quais prestadores de serviços e empresas 
estão desapontando os cidadãos. 
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal que estude a 
possibilidade de elaborar um projeto de incentivo ao descarte 
correto do óleo vegetal, através de ações de conscientização, 
além de disponibilizar locais para a coleta em prédios públicos, 
escolas, centros de saúde, terminal rodoviário entre outros 
órgãos públicos. 
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, que informe a esta 
Casa Legislativa se o município esta se preparando para assumir 
os serviços de operação, manutenção e expansão do sistema 
de iluminação pública com capacitação especializada de equipe 
técnica.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, que estude a 

possibilidade de contratar uma empresa de Engenharia de 
Tráfego afim de realizar projeto para identificar as demandas 
no trânsito e proporcionar melhorias no tráfego de veículos 
especialmente no centro da cidade, assim como deverá o estudo 
a melhoria nos estacionamentos ou vagas para paragens nas 
vias.
-Para que  seja oficiado ao Prefeito Municipal, que informe à 
essa Casa Legislativa, sobre a cobrança de R$ 12,00 realizado 
pela empresa Auto Park em forma de multa.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, que informe à 
essa Casa Legislativa, quais são  as perspectivas e prazos para 
informatização  da saúde Publica Municipal, com interligação 
de todas as unidades de saúde para controle de entrega de 
medicamentos, exames e consultas?

Ernesto Ferreira de Albuquerque-1ºSecretário
-Para que o Prefeito Municipal, através do setor competente, 
verifique a possibilidade de construção através de convênios de 
mais casas populares no povoado de Barra Grande.
-Para que oficie  com Votos de Parabenização a CEI “Profª 
Jandira Pereira”, representada pela Diretora Maria Aparecida 
Gomes de Proença, por sua participação no II Seminário 
Internacional (Intercâmbio Brasil – Estados Unidos), Prêmio 
Gestão Escolar 2013  realizado entre os dias 14 a 16 de agosto 
no Hotel Fazenda Vale do Sol em Serra Negra.
-Para que oficie com Votos de Parabenização, o Prefeito 
Municipal, a Secretária Sandra Ribeiro Rosa Antonio, 
estendendo aos demais organizadores e colaboradores do 
evento “A Comunidade e a Pessoa com Deficiência” ocorrido no 
sábado, 24, no Largo São João em comemoração à “Semana do 
Excepcional”.

Francisco Barreto de Monte Neto-2º Secretário
-Para  que seja oficiada CPFL, que providencie a  reposição de 
lâmpadas nos postes que ficam na passagem da Vila Martins II e 
Vila Martins III, próximo à Rua Tancredo Tamassia. 
 -Para que seja oficiada a “Academia Força Paulista”,sita à Rua 
Carmem Dias Farias , 2111  com votos de  parabenizações  à 
toda a Diretoria , professores e alunos, pelo relevante serviço 
que  prestando  junto à sociedade avareense , com o Projeto  de 
Defesa Pessoal, que acima de tudo, tem como meta o resgate 
da Ética e Cidadania.  
-Para que seja oficiado  o  Banco Santander, agência Avaré, no 
sentido  disponibilizar mais um caixa, no Posto de Atendimento 
do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal da Estância 
Turística de Avaré.
-Para  que seja oficiado o Prefeito Municipal que através do  
setor  competente,  seja fornecido cópia do contrato da prestação 
de serviços vigente, celebrado entre a empresa Rápido Luxo 
Campinas e a Prefeitura Municipal da Estância Turística de 
Avaré, para prestação de serviços junto à secretaria da Saúde 
Municipal. 

Antonio Leite de Oliveira
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal que através 
da secretaria competente, nos informe da possibilidade de 
realizarem estudo referente à drenagem da Viela do Bairro Vila 
Esperança. 
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal que através 
da secretaria competente, nos informe como é realizada a 
fiscalização das caçambas que estão instaladas nas ruas do 
nosso município. 
-Para que seja oficiado a SABESP  para que tome providências 
urgentes referente a constante falta de água nos bairros Jardim 
Paraiso, Jardim Tropical e Santa Elizabeth.

Benedito Braz Ferreira
-Para que seja oficiado Exmo. Sr. DEPUTADO ESTADUAL 
Carlos Neder, designado presidente da Frente Parlamentar em 
Defesa da Duplicação da Rodovia João Melão (SP 255), para 
realização de Audiência Pública nas dependências desta Casa 
de Lei, a respeito deste tema, em data a ser confirmada pelo 
exmo. Deputado.

Carlos Alberto Estati
-Para que através de Secretaria Municipal Competente informe 
a esta Casa de Leis, se existe no município um Programa de 
Acompanhamento Oftalmológico entre os alunos da rede publica 
municipal, com o objetivo de combater o déficit na aprendizagem, 
muitas vezes relacionados a problemas na visão dos estudantes.
-Para que informe a esta casa de leis se existem convênios 
celebrados entre o  Poder Executivo Municipal e o Poder 
Executivo Estadual e Federal  visando a execução de obras de 
melhorias para o nosso município, que estejam aguardando a 
contrapartida do  Poder Executivo Municipal?
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-Para que através de Secretaria Municipal Competente informe 
a esta Casa de Leis, se existe por parte da Prefeitura Municipal 
projeto ou estudo objetivando  o prolongamento da Rua Sandro 
Cruz Leme (Conj. Habitacional Camargo), visando facilitar o 
acesso ao Bairro Avaré I.
-Para que informe a esta Casa de Leis se existe estudo ou até 
mesmo parceria com a concessionária da SP 255 visando a 
melhoria do acesso para aquele local.
-Para que através do Secretario do Meio Ambiente Sr. José 
Ricardo Cardozo Barreto informe a esta Casa de Leis, quais são 
os reais motivos que impedem o funcionamento do “PRIMEIRO 
ECOPONTO” localizado no bairro do Camargo.
-Para que informe a esta Casa de Leis, sobre a possibilidade 
de estar asfaltando  as ruas Antonieta Paulucci e Antonieta 
Dell’Agnolo Parize, no Conj. Habitacional Benedito Carlos de 
Agostini.
Denilson Rocha Ziroldo
-Para que seja oficiado “VOTOS DE APLAUSOS E 
PARABENIZAÇÕES” as Lojas Maçônicas de nosso município, 
pela passagem do Dia do Maçom, comemorado no dia 20 de 
agosto, este que desempenha uma missão muito importante na 
sociedade.
-Para que seja oficiado à CPFL que providencie a iluminação da 
última quadra da Avenida Getúlio Vargas até a Vila esperança, 
pois existem os postes e não há iluminação neste trecho. 
-Para que seja oficiada a Empresa Vivo –Telefônica, solicitando 
suas providências, o mais breve possível, no sentido de instalar 
linhas  de telefone no  Condomínio Veneza, visto que os 
moradores do referido bairro ainda não possuem telefone fixo.
-Para que  através da Secretaria responsável, que nos informe 
qual o número de óbitos e atendimentos  do Pronto Socorro 
Municipal nos anos de 2009 à 2013.
-Para que seja oficiado ao Secretário da Saúde, Sr. Miguel 
Chibani Bakr, para que  através do setor competente,  estude 
a possibilidade de agilizar o conserto do micro ônibus que 
transporta pacientes da rede municipal de saúde.
-Para que seja oficiado ao Secretário da Saúde, Sr. Miguel 
Chibani Bakr, para que nos informe o local e os horários que 
o dentista que atende pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas.
-Para que seja oficiado “VOTOS DE AGRADECIMENTOS E 
PARABENIZAÇÕES” ao Exmo. Deputado Federal  Sr. ARNALDO 
FARIA DE SÁ,  pela visita a nossa cidade e pelo empenho no 
sentido de liberar verbas no valor de R$50.000,00,  para custeio 
e manutenção do “Lar São Vicente de Paulo”.
-Para que seja oficiado “VOTOS DE APLAUSOS E 
PARABENIZAÇÕES” ao “Sinthoressor” (Sindicato dos 
Trabalhadores em Hoteleiro, Restaurantes, Fast-Foods e 
Assemelhados de Sorocaba e Região), pelo 15° Garçom Cross 
de Avaré, realizado no dia 26 de agosto.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, através da 
Secretaria responsável, reiterando o requerimento n°399/2013, 
que estude a possibilidade de finalizar a colocação de torneiras, 
cubas, válvulas, etc, para dar início ao funcionamento do novo 
pavilhão da Creche Dona Bidunga.
Edson Flávio Theodoro da Silva
-Para que informe a esta Casa de Leis sobre o processo de 
conservação do paisagismo do Largo São João, principal praça 
do centro comercial da Estância Turística de Avaré.
-Para que o Prefeito Municipal nos informe sobre o processo 
de conservação do Relógio de Sol, uma das obras artísticas da 
Estância Turística de Avaré.
Júlio César Theodoro
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal e o setor 
competente, que estude possibilidades de implementação do 
CAPS AD, tendo em vista, um ofício já protocolado em 12 de 
dezembro de 2011, informando o encaminhamento do mesmo.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal e o setor 
competente, informação sobre a possibilidade de normatizar em 
nosso município a medida do Código Nacional de Trânsito, que 
permite a troca de multas de trânsito por advertências.
Roberto Araújo
-Para que seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de 
profundo pesar pelo falecimento de: 
BENEDITA DE OLIVEIRA SANTOS
APARECIDA ZAMONER EDUARDO
LUCIANA APARECIDA RODRIGUES
MARIANO NUNES DOS SANTOS
-Para que seja seja oficiado ao Prefeito Municipal, que através do 
Departamento competente notifique todos os estabelecimentos 
que se enquadrem na respectiva legislação, no sentido de se 
fazer cumprir a Lei, garantindo assim, um direito conquistado pelo 
idoso, o Artigo 23 do Estatuto do Idoso que diz: “a participação 
dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada 
mediante descontos de pelo menos cinquenta por cento nos 

ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, 
bem como o acesso preferencial aos respectivos locais”. 
-Para que  seja oficiado ao Prefeito Municipal, que através do 
Departamento competente notifiquem todos os proprietários de 
terrenos baldios, para que tomem ciência da Lei municipal nº 
176/1997 e suas alterações.    
-Para que sejam oficiados à CETESB de Avaré e ao Ministério 
Público – Curadoria do Meio Ambiente, noticiando-lhes e ao 
mesmo tempo pedindo ajuda aqueles zelosos órgãos à respeito 
da fedentina insuportável exalada pela “lagoa de tratamento 
de esgoto” de responsabilidade da SABESP, que alcança os 
moradores dos bairros: “Jardim Botânico”, “Porto Seguro” e 
“Green Village.
-Para que sejam oficiados ao Prefeito Municipal, e ao competente 
Secretário Municipal da Saúde, noticiando-lhes sobre a denúncia 
que chegou a este Parlamentar através da Senhora Ana Maria 
Taveiro, residente à Rua Abilio Garcia, nº 71 – fones: 3733-3251 
e 9707-9001, a qual informou que seu filho Edson Taveiro, que 
faz tratamento médico no Caps II, é sempre mal recebido pela 
coordenadora Sonia Campanhã, fato este que tem desmotivado 
a continuidade do tratamento médico, além do que muitas vezes 
ocorre a falta de medicamentos.   
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, a que informe esta 
Casa de Leis quando efetivamente será implantado em nossa 
cidade a “Central da Terceira Idade”, beneficiando assim, os 
idosos que precisam de um local apropriado para atender suas 
reais necessidades no tocante a lazer e congêneres.
Rosângela Paulucci Paixão Pereira
-Para que seja oficiada a CCR SP Vias, para que realize atividades 
educativas na praça de pedágio e também nas imediações 
dos bairros localizados nas margens da via, concientizando 
motoristas e pedestres sobre os riscos de dirigir cansados ou por 
muitas horas, assim como pela necessária atenção no transpor 
a pista.
-Para que seja oficiado á Secretaria do Direito das Pessoas 
com Deficiência, para que nos informe da possibilidade de uma 
parceria entre a Associação Comercial e Industrial e Sindicato 
dos Empregados do Comércio de Avaré (SEC),  para realização 
de cursos de capacitação de pessoas com deficiência, para 
trabalharem no comércio de nossa cidade.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal que esclareça 
a quem pertente o imóvel que margeia a SP 255, imediações 
do bairro Terra de São José, de onde está sendo retirada 
considerável quantidade de terras, sem que se proceda ao 
necessário escoreamento, com risco iminente de até mesmo cair 
postes de energia.
-Para que sejam oficiados aos supermercados de nossa cidade, 
que esclareçam sobre a viabilidade de implementação em suas 
dependências, de recipientes para reciclagem, a exemplo do que 
já acontece em algumas lojas da rede de supermercados “Pão 
de Açúcar”.
-Para que seja oficiado o Coordenador da Saúde Bucal Dr. Jayme 
Camargo, convidando-o a comparecer a esta Casa de Leis, em 
data a ser agendada, para alguns esclarecimentos fundamentais 
na área de serviço bucal.

INDICAÇÕES
Bruna Maria Costa Silvestre-Presidente
-Para que   através do setor competente, proceda troca 
de lâmpadas na Avenida Misael Euphrásio Leal no trecho 
compreendido entre as Avenida Gilberto Filgueiras e divisa com 
SP 255,onde são realizadas todas as noites práticas esportivas. 
-Para que   através do setor competente, notifique os proprietários 
de terrenos existentes na Avenida Misael Euphrásio Leal no 
trecho compreendido entre as Avenida Gilberto Filgueiras e 
divisa com SP 255 onde são realizadas todas as noites práticas 
esportivas, para que realizem a capinação dos mesmos. 
-Para que através do setor competente, seja colocada placa 
de advertência informando sobre ”Área Escolar”, proceda 
a repintura da faixa de pedestre e sinalização da guia na cor 
amarela para embarque e desembarque de alunos inclusive 
com placa de regulamentação “Proibido Estacionar” e  reservar 
vagas para estacionamento de motos defronte a Escola Estadual 
Dona Cota Leonel localizada na Rua Antonieta Paulucci nº 533, 
Conjunto Habitacional Alto da boa Vista.
-Para que  através do setor competente, proceda a troca de 
lâmpadas queimadas na praça do bairro Avaré I.
-Para que   através do setor competente, proceda a troca de 
lâmpadas queimadas Rua São Fernando entre os números 156 
à 250 Jardim Brasil próximo a Praça das Mães.
Marcelo José Ortega-Vice-Presidente
-Para que através do setor competente, providencie a colocação 
de placas de orientação com os seguintes dizeres: “Proibido tirar 
terra do barranco” em toda a extensão da rua Lazaro Benedito 
de Oliveira.

-Para que através do setor competente providencie retirada dos 
entulhos, capinação e limpeza do terreno na área localizada na 
Rua José B. Negrão.
-Para que através do setor competente, providencie a notificação 
do proprietário do carro sucateado na rua Milão em frente ao 
Posto de combustível Castelinho.
Ernesto Ferreira de Albuquerque-1º Secretário
-Para que o Prefeito Municipal, através do setor competente, 
realize “Operação Tapa Buraco” no leito carroçável da Rua 
Aristides Cruz Messa, 100 - Bairro Alto da Boa Vista, em especial 
no buraco existente defronte a esta residência.Peço para que 
cientifique o munícipe Fábio Alexandre Grigolon, cidadão 
residente no endereço acima citado.
-Para que o Prefeito Municipal, através da Secretaria de 
Educação, a possibilidade da instalação de internet na CEI “Profª 
Jandira Pereira” no Bairro Vera Cruz, estendendo para todas as 
CEIs que não são atendidas por esse serviço.
Francisco Barreto de Monte Neto-2º Secretário
-Para que o Prefeito Municipal, através da secretaria competente, 
providencie  reparos e limpeza nos banheiros do Largo Santa 
Cruz.
-Para o Prefeito Municipal, que, através da secretaria competente, 
seja feita uma avaliação da necessidade de poda de árvores no 
jardim do Largo Santa Cruz. 
Antonio Leite de Oliveira
-Para que através do setor competente, estude a possibilidade 
de instalar um redutor de velocidade na Rua Carvalho Pinto 
esquina com a Rua Dias Sintra no Bairro Vila Jardim. 
-Para que através do setor competente, providencie a limpeza e 
retirada de entulhos na Av. Padre Leo Kruch, saída para Itatinga. 
-Para que através do setor competente, providencie a operação 
tapa buraco na Av. Copacabana. Visto que, os buracos estão 
enormes dificultando o trânsito no local. 
Benedito Braz Ferreira
-Para que, através do setor competente, verifique a possibilidade 
de realizar operação de manutenção da Rua Harpa no Bairro 
Costa Azul.
-Para que, através do setor competente, verifique a possibilidade 
de realizar operação tapa-buracos junto à rua Professora Zaira 
Trench.
-Para que, através do setor competente, verifique a possibilidade 
de realizar operação tapa-buracos junto a rua Saul Bertolaccini, 
próximo ao campo do São Pedro e defronte a Igreja Presbiteriana.
Denilson Rocha Ziroldo
-Para que através do setor competente, providencie a limpeza 
dos bueiros do Condomínio Veneza, visto que os mesmos se 
encontram com acúmulo de lixo, exalando mau cheiro e pondo 
em risco a saúde dos moradores, principalmente das crianças, 
bem como faça a capinação e limpeza do campinho do mesmo 
condomínio. 
-Para que, através do setor competente, providencie em caráter 
de urgência, placas de sinalização de velocidade máxima 
permitida e placas de PARE, em toda a extensão do Condomínio 
Veneza.
-Para que, através do setor competente, providencie a 
recuperação do leito carroçável da Avenida Misael Eufrásio Leal, 
próximo ao semáforo da Rua Bahia.
-Para que, através do setor competente, providencie a 
recuperação do leito carroçável da rua Dari Silveira Barcelos.
Edson Flávio Theodoro da Silva
-Para que através do setor competente providencie os reparos 
necessários na pista de rolamento da Rua Firmino Gomes 
próximo ao nº 213.
-Para  que através do setor competente providencie o 
rebaixamento da  guia da calçada em frente ao portão de entrada 
do Campo de Bocha da Avda Major Rangel.
-Para que através do setor competente providencie com 
urgência os reparos necessários  em toda a extensão da pista 
de rolamento da Rua Alvaro Lemos Torres no Bairro Brabancia. 
-Para que através do setor competente providencie os reparos 
necessários na pista de rolamento da Rua Santos Rodrigues 
Alves, no Bairro Brabancia.
Júlio César Theodoro
-Para que estude as possibilidades do programa Tapa Buracos, 
na Rua Cesário Felice. 
-Para que fiscalize a SABESB, por quais motivos da falha de 
abastecimetno de água em quase todos os fins de semanas, 
nos Bairros Di Fiori, Cecílio Neto, Brasil Novo, Vila Operária, Jd. 
Califórnia e Vila Esperança. 
-Para que estude as adequações  da saúde mental de nosso 
município, para que seja mais eficiente em seus resultados.
Marcelo Mariano de Almeida
 -Para que, assim que tiver uma oportunidade, nomeie um 
logradouro público (rua, praça etc.) com o nome do senhor, 
ANTONIO RODRIGUES, avareense nascido em 31/05/1921, 
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falecido há 27 anos que exercia atividade de pintor de paredes, 
que participou da pintura do LARGO SÃO JOÃO, por ocasião do 
Centenário Avareense.  
-Para que através do Setor competente, faça a manutenção 
da Av: João Silvestre localizada no Parque Industrial que se 
encontra em Péssimas condições e que por se tratar de uma 
Área Industrial deveria estar com pavimentação asfáltica, para 
possibilitar a Vinda de Industriários e possibilitar o aumento de 
geração de Empregos. 
-Para que através da Secretaria de Planejamento e Transportes 
junto ao Senhor, João Dalcin para que  Execute a ABERTURA do 
canteiro Central da Av. Prefeito Misael Euphrásio Leal, de fronte 
a CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ, de modo que possibilite a 
entrada de veículos ao estacionamento da CAMARA no  sentido 
Bairro/Centro. 
 Roberto Araújo
-Para que promova um evento vultoso para comemorar o “Dia 
do Idoso”, no próximo 1º de outubro.
Rosângela Paulucci Paixão Pereira
-Para que  realize estudos detalhados para a concessão de 
alvarás para aqueles locais, evitando-se que estabelecimentos 
que produzem ruído não se instalem muito próximos de 
residências ou que se lhes sejam fixados limites de horário e 
de propagação de som, considerando-se a notícia veículada a 
respeito do cadastramento de comércio ao redor da represa, 
principalmente no Balneário Costa Azul.
-Para que proceda poda de levante em várias árvores 
recentemente plantadas, como exemplo aquelas que se 
encontram ao lado da pista de skate da Av. Misael E. Leal.
-Para que através do setor competente, providencie estudos 
para melhores resultados em estacionamentos de veículos 
na Avenida Gilberto Filgueiras, nas proximidades do Espaço 
Flamboyam.
-Para que através do setor competente, proceda vistoria e 
retirada de entulho na cabeceira da pequena ponte existente 
nas imediações da Rua João Telles de Menezes, na altura do 
número 70.

pOrtAriA AvAreprev

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré rece-
berá da empresa Best Center uma doação de mate-
riais resultantes da demolição do prédio existente 
no local onde será construído o Centro de Convi-
vência e Serviço, que funcionará em área adquiri-
da pela empresa nas imediações da avenida Major 
Rangel, no centro da cidade. 

Segundo informações da Secretaria de Obras, 
Habitação e Serviços, os materiais serão utilizados 
em vários setores da Municipalidade. “Estimamos 
que as telhas retiradas do prédio devem ser utiliza-

Pela primeira vez o segmento do turismo avare-
ense estará representado durante a Feira de Turismo 
das Américas, organizada pela Associação Brasileira 
de Agentes de Viagens (ABAV) nas dependências 
do Complexo do Anhembi, São Paulo, entre os dias 
04 a 08 de setembro.

 A presença da Estância Turística de Avaré só é pos-
sível graças à adesão do município à Região Turística 
do Pólo Cuesta. No evento será distribuído material 
promocional do município bem como da iniciativa pri-
vada, destacando-se principalmente o setor hoteleiro.

A Feira das Américas é uma boa oportunida-
de de se relacionar, conhecer e realizar negócios 
com todo o setor turístico do hemisfério. Estarão 
presentes grandes marcas do turismo: operadores 

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Téc-
nico e Emprego (Pronatec), gerido em Avaré pela 
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, 
está com vagas abertas para o curso de Costura In-
dustrial. 

Esse curso de capacitação profissional – direcio-
nado a pessoas com idade entre 16 e 59 anos te-
nham ou cursem o ensino fundamental - é de curta 
duração (160 horas) e é apoiado pelo Instituto Fe-
deral de São Paulo e pela Associação Espírita O Bom 

serviços

turismo

desenvolvimento sociAl

Empresa Best Center doará material de 
demolição para a Prefeitura de Avaré

das na própria Garagem Municipal, gerando econo-
mia para os cofres públicos e, ao mesmo tempo, rea-
lizando a necessária manutenção de áreas constante-
mente utilizadas em serviços prestados à população”, 
destacou representante do Executivo Municipal.

Além das telhas, a expectativa é que sejam reti-
rados, durante a demolição do prédio existente no 
terreno do futuro shopping, madeiramento, portas, 
janelas e outros materiais de construção que este-
jam em bom estado para posterior utilização em 
áreas diversas das secretarias municipais de Avaré. 

Serão doados telhas, portas, janelas, entre outros materiais, que deverão ser 
utilizados em vários setores da Prefeitura, gerando economia aos cofres públicos.

Estância de Avaré presente 
na Feira das Américas

Participação será possível pela adesão ao Pólo Cuesta

emissivos e receptivos, destinos, consolidadores, 
companhias aéreas, hotéis, agentes de viagens, lo-
cadoras de automóveis, tecnologia, parques temá-
ticos, transportadores rodoviários, centros de even-
tos, empresas do mercado financeiro e de cambio, 
consultorias, segmentos especializados, comprado-
res corporativos convidados e consumidor final.

Para os técnicos do setor, a participação de Avaré 
em importantes eventos do mercado turístico favo-
rece a promoção do município como estância turís-
tica. “Temos que comparecer em eventos do gênero 
porque somente assima Avaré se torna conhecida, 
divulgada e pode gradativamente aumentar o nú-
mero de visitantes porque isso é fundamental para 
a manutenção de nossa economia”, argumentaram.

Pronatec promove curso de Costura Industrial
Iniciativa tem apoio do Instituto Federal de São Paulo e da Associação Espírita “O Bom Samaritano”

Samaritano. 
Criado em 2011 pelo governo federal, o objetivo 

do Pronatec é ampliar a oferta de cursos de educa-
ção profissional e tecnológica.

Os interessados devem comparecer, munidos de 
cópias dos documentos pessoais e de dois compro-
vantes de residência, na Secretaria Municipal de As-
sistência e Desenvolvimento Social (Rua Rio Grande 
do Sul, 1.750), das 09 às 16 horas. Informações pelo 
telefone  3711-2565. 
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educAção

utilidAde públicA

De 17 a 24 deste mês, alunos, professores, co-
ordenadores e diretores da FREA/FIRA participaram 
de vários eventos realizados junto à comunidade em 
geral. Desta forma, a direção da instituição, além de 
colaborar com a melhoria na qualidade de vida do 
cidadão médio, também auxilia seus alunos possi-
bilitando a interação necessária entre o ambiente 
acadêmico e o cotidiano da Sociedade Civil. 

A primeira atividade foi a atuação durante o SESI 
Cidadania, evento responsável por mais de oito mil 
atendimentos de Saúde e que foi realizado na Praça 

FREA destaca atividades extracurriculares
Prefeito Romeu Bretas (Concha Acústica). Durante 
todo o dia foram feitas avaliações físicas, teste de 
pisada, apresentação musical e dança. 

Na sequência, os alunos também participaram da 
ação chamada “A Comunidade e a Pessoa com Defici-
ência”, que encerrou as comemorações da Semana do 
Excepcional e aconteceu no Largo São João durante 
o último dia 24, sábado. O objetivo foi combater a 
exclusão da pessoa com deficiência, transformando 
a atenção em prática. Os alunos e professores con-
tribuíram com jogos, danças, lazer, proporcionando 
melhor qualidade de vida aos deficientes através da 
socialização.

PALESTRA SOBRE ETANOL DE CANA NA FREA 
– Já no último dia 15 de agosto foi ministrada, no 
anfiteatro da FREA, palestra aos alunos dos cursos 
de Ciências Biológicas, Matemática e Química. As 
orientações foram passadas pela professora Eleni 
Gomes, microbiologista e chefe da Pós-Graduação 
da UNESP de São José do Rio Preto, tendo como foco 
a pesquisa realizada pela professora e sua equipe 
(composta por vinte doutorandos, vinte mestran-
dos e mais três professores doutores da UNESP) na 
produção de etanol extraído do bagaço da cana de 

açúcar. O resultado do estudo foi bem sucedido e 
provou-se a viabilidade da produção a partir de 60% 
da biomassa do bagaço da cana, enquanto que os 
40% restante pode ser usado para gerar a energia 
para a produção. Segundo a palestrante, “o Brasil 
está em um caminho que é invejado pelos outros 
países por produzir energia renovável em larga 
escala; os outros ainda consomem muito petróleo. 
Os Estados Unidos produzem etanol, mas extraído 
do milho e é um processo que sai mais caro que o 
petróleo”, destacou durante sua manifestação. 
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serviços

A diretora do PROCON Municipal de Avaré, 
Carla Flores, participou, no ultimo dia 27, na sede 
da fundação PROCON/SP, na capital do Estado, de 
Capacitação para implantação do Sistema Nacional 
de Defesa do Consumidor (SINDEC) no Município. A 
melhoria representa um importante ganho aos con-
sumidores locais e da região, uma vez que possibili-
tará ao PROCON maior capacidade de avaliação de 
demandas e, com isso, melhor direcionamento de 
recursos para adoção de ações mais efetivas. Desta 
forma, os direitos dos consumidores serão integra-
dos em rede nacional, possibilitando acesso a todas 
as localidades.  

PROCON de Avaré investe na 
modernização do atendimento

O SINDEC é gerenciado, em nível nacional, pelo 
Departamento de Proteção e Defesa do Consumi-
dor – DPDC - do Ministério da Justiça e no Estado 
de São Paulo, pela Fundação PROCON-SP. Hoje, 26 
PROCONS municipais de São Paulo estão integrados 
ao sistema. Todo trabalho gera informações que são 
consolidadas nos bancos de dados estaduais e re-
plicadas na base de dados nacionais, no âmbito do 
Ministério da Justiça.

A base nacional é uma fonte valiosa de infor-
mações para elaboração da Política Nacional das 
Relações de Consumo, para informação aos consu-
midores e aos diversos interessados na proteção e 

defesa do consumidor, bem como incentivo aos for-
necedores para aperfeiçoarem, cada vez mais, o seu 
relacionamento com o público em geral. O acesso 
aos dados, informações e gráficos do SINDEC cum-
pre o princípio constitucional da publicidade na Ad-
ministração Pública, reforça a cultura da prevenção 
e permite a promoção de políticas públicas nacio-
nalmente integradas para a Defesa do Consumidor.

O Sindec é a demonstração de como um tra-
balho integrado, feito a partir da lógica da parceria, 
construiu uma política que permite amplificar a voz 
de milhões de consumidores em todo o Brasil. 

(FONTE: http://portal.mj.gov.br)
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Músicos e compositores de Avaré e 
região já podem obter junto à Secreta-
ria de Cultura da Estância Turística de 
Avaré, as fichas de inscrição para par-
ticipar da 6ª Fampopinha, etapa que 
antecede as eliminatórias da Feira Ava-
reense da Música Popular (Fampop). O 
prazo para entrega do material termina 
no próximo dia 1º de outubro.

 Realizada por meio de parceria da 
Prefeitura e da Abaçaí Cultura e Arte, as 
apresentações da Fampopinha aconte-
cem, de 10 a 12 de outubro, no auditó-
rio do Colégio Dimensão. 

Conforme o regulamento, cada au-
tor ou grupo poderá inscrever até três 
músicas gratuitamente por meio de pre-
enchimento da ficha e apresentação de 
CD com a composição. As músicas ins-
critas deverão ser inéditas e originais, ou 
seja, nunca devem ter sido gravadas ou 
editadas em discos ou CDs de tiragem 
comercial e com amplitude nacional.

Delas, a comissão de triagem sele-
cionará 36 composições, sendo 24 ava-
reenses e 12 regionais. As músicas da 
cidade vão ser apresentadas nos dois 
primeiros dias da Fampopinha – 10 

Com recursos municipais, a Prefeitura adquiriu novo 
ônibus e disponibilizará o veículo para os serviços da 
Secretaria de Saúde.

A meta é favorecer o deslocamento de pacientes 
para tratamento em hospitais de outras localidades.

O veículo, um ônibus Mercedes Benz com capacida-
de para 47 pessoas, custou R$340 mil. Aguarda apenas 
a regularização da documentação e a sua adesivação 
externa para ser assegurar o transporte digno de cida-
dãos que precisam fazer consultas regulares em centros 
clínicos da região, sobretudo para o hospital da Unesp 
de Botucatu.

“Mesmo com as dificuldades encontradas nos últi-
mos meses, o esforço dos dirigentes municipais é para 
colocar a saúde de Avaré no caminho”, destacaram os 
técnicos do setor, ao divulgar a compra do novo veículo.

Atualmente, as viagens para unidades hospitalares 
de outras cidades são feitas por meio de fretamento 
de veículos. Com a compra do novo ônibus, a Admi-
nistração Municipal pretende melhorar a atenção aos 
usuários dos serviços de saúde e oferecer mais vagas 
para deslocamentos intermunicipais. A estimativa é que 
o novo veículo comece a prestar serviço em 15 dias.  

culturA

sAúde

Abertas as inscrições para a Fampopinha 2013
Fase do festival, destinada a Avaré e 

cidades vizinhas, acontece em outubro

e 11 de outubro – e destas, os jura-
dos escolherão 12 para a eliminatória 
local do festival, fixado no dia 07 de 
novembro, quando serão apontadas 
as quatro músicas que seguirão nas 
eliminatórias nacionais da feira. Em 
referência às músicas regionais, com 
apresentação marcada para o dia 12 
de outubro, o corpo de jurados vai se-
lecionar duas composições que parti-
ciparão, automaticamente, das elimi-
natórias nacionais.

A Fampop 2013, que chega à sua 
31ª edição, acontece, neste ano, nos 
dias 08, 09 e 10 de novembro. Os ar-
tistas que farão os shows de encerra-
mento das noites e o patrono deste 
ano devem ser divulgados já nas pró-
ximas semanas. 

As fichas de inscrição podem ser 
retiradas em dois postos da Secreta-
ria de Cultura da Estância Turística de 
Avaré: no CAIC Djanira (Rua Minas Ge-
rais, 279) e nas Oficinas Culturais José 
Reis Filho (CAC), na Rua Rio de Janei-
ro, 1763, centro da cidade. Informa-
ções pelos telefones (14) 3732-5057 e 
(14)3711-2556.  

Com recursos próprios, Prefeitura adquire novo ônibus
Veículo fará parte da frota da Secretaria da Saúde e auxiliará no transporte de pacientes
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sAúde

Vacinação contra a Raiva termina hoje
Animais podem ser vacinados hoje na Concha Acústica; no dia 16 começa a campanha na  Zona Rural

Os donos de cães e gatos que ainda não 
imunizaram gratuitamente seus animais contra 
a Raiva têm a chance de fazê-lo neste sábado, 
31, data em que a Vigilância Sanitária de Avaré 
encerra seu ciclo de vacinação na Zona Urbana. 

A segunda etapa da Campanha contra a 
Raiva Animal terá início na segunda-feira, 16 
de setembro, quando haverá vacinação em sí-
tios e chácaras localizados no município.  

Neste sábado, as equipes da VS, com apoio 
dos alunos de Medicina Veterinária da Facul-
dade Sudoeste Paulista, distribuirão doses, das 
8 horas ao meio-dia, nas imediações da Rua 
Anacleto Pires (entrada do Residencial Morada 

 

Dia 16/09/2013 (Segunda-feira)         
- Fazenda Palmeira – 08 às 08h20      
- Granja Antunes – 08h50 às 09h20   
- Fazenda Santa Fé/São Gonçalo - 10 às 10h40                    
- Fazenda São Pedro – 11h30 às 12 horas     
- Usina Rio Novo - 13 às 13h20
- Pesqueiro Salto do Rio Novo – 13h40 às 14 horas
- Sitio Matsuo/Rancho Palmeira – 14h15 às 14h35
- Estância 7 Cravos – 14h45 às 15h10
- Igreja (próximo ao Rancho da Cachaça) – 15h25 às 15h50
- Água da Onça - 16h05 às 16h30
 
Dia 17/09/2013 (Terça-feira)
- Bairro dos Venturas - 08 às 08h30
- Fazenda Santa Cruz – 08h50 às 09h10
- Escola do Bairro Boa Vista – 09h40 às 10h10
- Estância Boa Vista – 10h15 às 10h30
- Pedra Preta - Fazenda Santa Rita – 11h00 às 11h40
- Igreja do Bairro Pedra Preta – 13h30 às 14h10
- Escola do Bairro Jacutinga - 15 às 15h30
- Igreja do Bairro Jacutinga - 16 às 16h30
 
Dia 18/09/2013 (Quarta-feira)
- Camping de Avaré - 08 às 09h30
- Costa Azul (Campo de bocha) – 09h40 às 10h20
- Ponta dos Cambarás – 10h35 às 11h10
- Ilha Verde – 11h25 às 12 horas
- Terra de São Marcos II (bar do seu Valter) - 13 às 13h30
- Pontão do Remanso - 14 às 14h30
- Ponta do Progresso – 14h50 às 15h25
- Fazenda Grama Roxa – 15h30 às 15h50
- Fazenda Tahiti – 16h10 às 16h30
 
Dia 19/09/2013 (Quinta-feira)
- Igreja dos Três Coqueiros - 08 às 09 horas
- Fazenda Andorinha – 09h15 às 09h50
- Bairro Andrade Silva (Venda) – 10h10 às 10h40
- Bairro dos Rochas (Centro Comunitário) – 13 às 13h40
- Bairro Pinhal (entrada do alambique) – 14 às 14h30
- Fazenda Brabância -15 às 15h30
 
Dia 20/09/2013 (Sexta-feira)
- Fazenda Jangada – 08 às 08h20
- Fazenda Campininha – 08h35 às 08h55
- Fazenda Santa Adelaide (Sede) 09h15 às 10 horas
- Bairro Ponte Alta (Venda) – 10h30 às 11h30
- P.A.S. Barra Grande – 13h30 às 14h30
- Fazenda São Sebastião - 15 às 15h30
 

Calendário da Vacinação 
contra a Raiva – Zona Rural

do Sol) e no bairro São Judas II.
Ao longo deste sábado as vacinas serão 

aplicadas também em posto montado na Praça 
Prefeito Romeu Bretas (Concha Acústica).

Nas últimas semanas, a campanha se esten-
deu por todos os bairros. Além da imunização 

nos postos itinerantes, também foram distri-
buídas doses da vacina na Clínica Veterinária 
localizada na CATI (Casa da Agricultura). A ex-
pectativa é que mais de 15 mil animais sejam 
vacinados contra a moléstia até o fim da cam-
panha.
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educAção

Durante o mês de agosto, a direção 
do Centro de Educação Infantil Maria 
Izabel Domingues Leal realizou, com 
participação de alunos e funcionários, 
o projeto Folclore. O objetivo é levantar 
dados dos conhecimentos e dar subsí-
dios às crianças sobre o tema.

Projetado para o Mês do Folclore, 
o certame foi encerrado no último dia 
23, quando os envolvidos assistiram 
a encenações inspiradas nos mitos 
brasileiros. 

Ao longo das aulas os alunos apren-
deram os valores culturais, como mú-
sicas, lendas e brincadeiras folclóricas 
- parlendas, trava-língua, socialização, 
estímulos rítmicos, desenvolvimento da 
linguagem oral/escrita e criatividade de 
forma lúdica e prazerosa. 

Tais atividades permitiram aos aos 

Escolas desenvolvem projetos sobre o Folclore

Proposta é repassar os valores populares aos 
alunos do ensino básico

alunos a confecção de petecas, bilbo-
quê de garrafas pet, balangandã e boi 
bumba com material reciclável, dentre 
outros elementos.

CONCURSO DE PIPAS – Na Escola 
Municipal de Ensino Básico Celina Du-
arte Bruno, no Balneário Costa Azul, 
ocorreu o Concurso de Pipas. 

Nesse período os alunos também 
participaram de brincadeiras com a pe-
teca e o telefone sem fio, por exemplo, 
para resgatar práticas antigas.

Orientados pelas professoras Luzia 
Helena Veiga e Mariana da Costa, eles 
confeccionaram peças folclóricas, como 
o Boi Bumbá.

No final, houve premiação do Con-
curso de Pipas, cujos quesitos foram a 
pipa que mais subiu, a menor pipa e a 
pipa mais criativa. 


