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Prova “O
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Fundo Social prepara a Campanha do Agasalho
“Roupa boa, a gente doa” é o tema da iniciativa em
todo o Estado; arrecadação em Avaré será no sábado

próximo, dia 4 de maio

Está começando em
Avaré a Campanha do
Agasalho, evento promo-
vido anualmente pelo Fun-

do Social de Solidarieda-
de. A iniciativa, que tem o
apoio das Polícias Civil e
Militar, Corpo de Bombei-

ros e Tiro de Guerra 02-
003, aguarda o apoio da
comunidade.
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Prefeitura cria mais vagas
em novas creches

A construção de dois novos Centros de Educação Infantil e a ampliação do
número de salas em várias unidades escolares vai zerar, em breve, o problema da
demanda reprimida de vagas nas creches locais.
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SERVIÇOS EVENTO ESPORTE
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DEMONSTRATIVOSCOMUNICADO
O Núcleo de Assuntos para a Diversidade

Sexual (NADSEX) de Avaré comunica a toda
população, diante das últimas ações e declara-
ções com suposto conteúdo discriminatório e
homofóbico sentidas na cidade, afirma:

- O departamento, ligado à Secretaria de Ga-
binete, tem, por finalidade, promover, elaborar,
coordenar, desenvolver e acompanhar progra-
mas, projetos e atividades, com vista, em espe-
cial, à efetiva atuação em favor do respeito à
dignidade da pessoa humana, independente-
mente da orientação sexual e da identidade de
gênero de cada cidadão. Em razão das novas
discussões políticas acerca da diversidade se-
xual, estando em contato com todas as Secre-
tarias Municipais existentes com o intuito de que
haja uma igualdade no pensamento do Gover-
no Municipal no que tange ao respeito das dife-
renças.

- Quanto aos últimos acontecimentos envol-
vendo uma figura pública e suas infelizes decla-
rações, o NADSEX encaminhou o caso à Coor-
denação Estadual de Políticas para a Diversi-
dade Sexual. Recentemente fomos informados
que o departamento de Estado formalizará de-
núncia contra o vereador Rodivaldo Rípoli, po-
dendo ser instaurado processo contra o mes-
mo. Neste caso, a situação deixa a alçada do
NADSEX e do Governo Municipal, passando a
ser absorvida pela Coordenadoria Estadual.

- Também gostaríamos de esclarecer que a
Sociedade Civil deve estar consciente de seus
direitos e deveres, não podendo se deixar levar
por questões políticas ou pessoais; é necessá-
rio evitar que a situação em questão seja usada
para atacar ou favorecer interesses pessoais em
detrimento dos públicos LGBT e doentes
depressivos.

Aos interessados, o NADSEX encontra-se
sob a gestão de Carolina Esteves. Contato e
mais informações sobre as atividades e atribui-
ções do núcleo através do
diversidadesexual@avare.sp.gov.br. O NADSEX
atende no Centro Administrativo Municipal, lo-
calizado na rua Rio Grande do Sul, 1.810 - sala
15. O telefone é o 3711-2533.
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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 justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de  fornecimento de combustível, tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária por se tratar de combustível para a Frota
Municipal, onde não pode ser paralisada pela falta do mesmo.
Fornecedor : Atlanta Distribuidora de Petroleo Ltda
Empenhos : 1402, 1401, 1408, 3073, 1405/2013
Valor : R$ 43.020,00
Avaré, 27 de Abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de  fornecimento de 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 : 1405, 1401/2013
Valor : R$ 29.131,72
Avaré, 27 de Abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de execução da segunda etapa da Construção
da EMEB Profª Licinia de Oliveira Guazelli, tal quebra de ordem cro-
nológica se justifica para atender as necessidades da escola, para o
bom funcionamento da municipalidade.
Fornecedor : Atlantica Com. E Serviços Ltda
Empenhos : 1 1762/2012
Valor : R$ 25.961,69
Avaré, 27 de Abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de de materiais diversos,  tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária  para a manutenção
dos prédios municipais, sendo imprescindível para o bom funciona-
mento dos serviços da municipalidade.
Fornecedor : C. C. M. T ubos, Conexoes e Asses. Lt da
Empenhos : 1905, 1978, 2056, 2096, 3005, 3553/2013
Valor : R$ 2.704,70
Avaré, 27 de Abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de   aquisição de materiais descartáveis, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessário, pois o material é de
extrema necessidade ao atendimento no Pronto Socorro.
Fornecedor : Cirurgica Nova Era Com. Prods Medicos e Ort Ltda
Empenhos : 4445/2013
Valor : R$ 1.849,40
Avaré, 27 de Abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço de consultoria, suporte técnico e li-
cença de software, tal quebra de ordem cronológica se faz necessá-
ria para a manutenção do funcionamento do Sistema de Contabilida-
de Publica Integrada, essencial aos serviços de diversos setores da
municipalidade, tais como Licitação, Compras, Tributação, Contabili-
dade e Procuradora entre outros.
Fornecedor : Fiorilli Soc. Civil Ltda -Software
Empenhos : 3409/2013
Valor : R$ 29.570,00
Avaré, 27 de Abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço de impressão do Semanário Oficial,
tal quebra de ordem cronológica é necessária para a manutenção dos
serviços de impressão do Semanário Oficial, órgão indispensável à
publicação dos atos do Poder Publico Municipal.
Fornecedor : Grafica Editora V alente Fartura Lt da
Empenhos : 1 14/2013
Valor : R$ 2.713,20
Avaré, 27 de Abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  serviço prestado com publicação, tal quebra
de ordem cronológica se faz necessária para a publicação do edital
para o setor de licitações.
Fornecedor : Imprensa Oficial Estado S.A
Empenhos : 4723, 4560/2013
Valor : R$ 8.628,99
Avaré, 27 de Abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de gêneros alimentícios, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária por se tratar de forne-
cimento à merenda escolar.
Fornecedor : Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
Empenhos : 1291, 1 186/2013
Valor : R$ 5.068,40
Avaré, 27 de Abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  gerenciamento do  Projeto “Viva o Largo São
João”, tal quebra de ordem cronologia  é necessária para manutenção
do popular evento “Bailão do Largo São João”, que propicia lazer e
cultura a grande parcela dos munícipes e turistas.
Fornecedor : Paulo Roberto Costa de Oliveira ME
Empenhos : 10657/2012
Valor : R$ 3.880,00
Avaré, 27 de Abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço de 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 T ecnologia Ambient al S/A
Empenhos : 10796, 14462/2012
Valor : R$ 161.443,52
Avaré, 27 de Abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço de 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 T ecnologia Ambient al S/A
Empenhos : 1 12/2013
Valor : R$ 151.353,30
Avaré, 27 de Abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço de manutenção e correção preventiva
de equipamentos,  tal quebra de ordem cronológica se faz necessária
para suprir a necessidade da manutenção preventiva e corretiva dos
equipamentos odontológicos existentes, sendo imprescindível para o
bom funcionamento dos serviços da municipalidade.
Fornecedor : Thalita Fragozo Gonçalves
Empenhos : 5873/2012
Valor : R$ 2.950,00
Avaré, 27 de Abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de locação de cilindros e fornecimento de oxigê-
nio, tal quebra de ordem cronológica se justifica, pois os cilindros e
oxigênios são de extrema necessidade para os pacientes .
Fornecedor : White Martins Gases Indtrs S/A
Empenhos : 13074/2012
Valor : R$ 30.190,30
Avaré, 27 de Abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de solicitação de pagamento de serviços de
pátio (Guincho), tal quebra de ordem cronológica se faz necessária
em caráter emergencial para liberação do veículo.
Fornecedor : Espolio Jose Bejega Sobrinho ME
Empenhos : 4862/2013
Valor : R$ 540,00
Avaré, 27 de Abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviços 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 T erapeutica Nova Jornada
Empenhos : 3417/2013
Valor : R$ 16.560,00
Avaré, 27 de Abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL  27/04/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 055/13 – PROCESSO Nº. 144/13

Objeto: Aquisição de 500 toneladas de massa asfáltica e 1.250 litros
de emulsão asfáltica RR 2C.
Data de Encerramento: 10 de maio de 2013  das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 10 de maio de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística
de Avaré, 24 de abril de 2013 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 056/13 – PROCESSO Nº. 155/13
Objeto: Contratação de empresa para fretamento de micro-ônibus.
Data de Encerramento: 14 de maio de 2013  das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 14 de maio de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística
de Avaré, 26 de abril de 2013 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/13 – PROCESSO Nº. 147/13
Objeto: Aquisição de Trophic Fiber para atender pacientes carentes
do município.
Recebimento das Propostas: 29 de abril de 2013 das 8hs até 10 de
maio de 2013 às 14:30 horas.
Abertura das Propostas: 10 de maio de 2013  das 14:35 às 14:50
horas.
Data de abertura da Sessão: 10 de maio de 2013  às 15:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 24 de abril de 2013 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 023/13 – PROCESSO Nº. 148/13
Objeto: Aquisição de sacos de lixo para uso no setor de manutenção
de praças, parques e jardins.
Recebimento das Propostas: 30 de abril de 2013 das 8hs até 13 de
maio de 2013 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 13 de maio de 2013  das 09:35 às 09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 13 de maio de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 26 de abril de 2013 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 024/13 – PROCESSO Nº. 149/13
Objeto: Aquisição de materiais para a Campanha de Combate à Dengue.
Recebimento das Propostas: 30 de abril de 2013 das 8hs até 13 de
maio de 2013 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 13 de maio de 2013  das 13:35 às 13:50
horas.
Data de abertura da Sessão: 13 de maio de 2013  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 26 de abril de 2013 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 025/13 – PROCESSO Nº. 150/13
Objeto: Aquisição de medicamentos para castração de animais.
Recebimento das Propostas: 02 de maio de 2013 das 8hs até 14
de maio de 2013 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 14 de maio de 2013  das 09:35 às 09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 14 de maio de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 26 de abril de 2013 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 026/13 – PROCESSO Nº. 151/13
Objeto: Aquisição de materiais descartáveis para atender pacientes
de mandado judicial.
Recebimento das Propostas: 02 de maio de 2013 das 8hs até 14
de maio de 2013 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 14 de maio de 2013  das 13:35 às 13:50
horas.
Data de abertura da Sessão: 14 de maio de 2013  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 26 de abril de 2013 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/13 – PROCESSO Nº. 152/13
Objeto: Aquisição de materiais de pintura para conservação do PSF Paraíso.
Recebimento das Propostas: 03 de maio de 2013 das 8hs até 15
de maio de 2013 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 15 de maio de 2013  das 09:35 às 09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 15 de maio de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 26 de abril de 2013 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 028/13 – PROCESSO Nº. 153/13
Objeto: Aquisição de materiais diversos para uso nas Unidades de Saúde.
Recebimento das Propostas: 03 de maio de 2013 das 8hs até 15
de maio de 2013 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 15 de maio de 2013  das 13:35 às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 15 de maio de 2013  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 26 de abril de 2013 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 029/13 – PROCESSO Nº. 154/13
Objeto: Aquisição de materiais elétricos para o setor de manutenção
de praças, parques e jardins.
Recebimento das Propostas: 06 de maio de 2013 das 8hs até 16
de maio de 2013 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 16 de maio de 2013  das 09:35 às 09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 16 de maio de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 26 de abril de 2013 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/13 – PROCESSO Nº. 146/13
Objeto: Contratação de empresa para recuperação de boca de lobo
da galeria de águas pluviais, reconstrução de guias, sarjetas e cons-
trução de calçada no Avaré I.
Data de Encerramento: 15 de maio de 2013  às 09:30 horas, Dep.
Licitação.
Data de Abertura: 15 de maio de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urísti-
ca de Avaré, 24 de abril de 2013 – Érica Marin Henrique – Presi-
dente da CPJL.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/13
PROCESSO Nº. 116/13

Objeto:  Contratação de empresa para manutenção dos equipamen-
tos da SAMU, com fornecimento de peças.
Recebimento das Propostas: 29 de abril de 2013  das 8hs até 10 de
maio de 2013  às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 10 de maio de 2013  das 09:35 às 09:50 horas
Data de abertura da sessão: 10 de maio  de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – Prefeitura da Estância T urísti-
ca de Avaré, 22 de abril de 2013 –  Crislaine Aparecida Santos
– Pregoeira.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/13
 PROCESSO Nº. 118/13

Objeto:  Aquisição de materiais elétricos para manutenção das Uni-
dades Básicas.
Recebimento das Propostas: 29 de abril de 2013  das 8hs até 10 de
maio de 2013  às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 10 de maio de 2013  das 13:35 às 13:50 horas
Data de abertura da sessão: 10 de maio  de 2013  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – Prefeitura da Estância T urísti-
ca de Avaré, 22 de abril de 2013 –  Crislaine Aparecida Santos
– Pregoeira.

DELIBERAÇÃO
Pregão Presencial n° 052/13 – Processo n° 132/13

Considerando a solicitação feita pela Secretaria Municipal de Edu-
cação através da CI 163668, anexa ao Processo, a Senhora ÉRICA
MARIN HENRIQUE, Pregoeira Oficial, no uso de suas atribuições
legais, DETERMINA a rerratificação do edital nos termos a serem
conferidos no site: www.avare.sp.gov.br.
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei  8.666/93 c/c Lei
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 13 de maio de 2013, às
10 horas,  para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 24 de abril de 2013.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  a Empresa BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUTOS
NUTRICIONAIS E HOSPITALARES L TDA ME, objetivando a aquisi-
ção de suplementos alimentares para pacientes de avaliação social
cadastrados, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 002/13 – Processo
nº. 114/13 - Homologado em: 23/04/2013 .

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 dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  a Empresa EDUARDO MOURA SALA MALAVILA EPP,
objetivando a aquisição de kits escolares para Creches, Educação
Infantil e Ensino Fundamental, relativa ao Pregão Presencial nº.
024/13 – Processo nº. 063/13 - Homologado em: 1 1/04/2013.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dispos-
to no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA  a
Empresa RETILIDER RETÍFICA DE MOTORES LTDA - ME, objetivando
a contratação de empresa para manutenção e conserto de caminhão
com fornecimento de peças, relativa ao Pregão Presencial nº. 038/13
– Processo nº. 094/13 - Homologado em: 16/04/2013 .

ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº. 024/13 – Processo nº. 063/13

Fica adjudicado a Empresa EDUARDO MOURA SALA MALAVILA
EPP, com valor total de R$ 584.992,93 (quinhentos e oitent a e qua-
tro mil novecentos e noventa e dois reais e noventa e três cen-
tavos),  objetivando a aquisição de kits escolares para Creches, Edu-
cação Infantil e Ensino Fundamental – adjudicado em: 11/04/2013.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 187/12 – Processo nº. 559/12, Contrato (468/12), que faz
entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa
MENEZES TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO L TDA, objetivando
o serviço de terraplanagem para controle de erosão no Parque Ecológi-
co “Terezinha Teixeira de Freitas”, com prorrogação até 19 de junho de
2013 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 029/13 – Processo nº. 073/13, objetivando a aquisição de máqui-
na fotográfica para uso no Patrimônio, conforme preceitua o “caput”
do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 12/
04/13 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 042/13 – Processo nº. 100/13, objetivando a aquisição de mate-
riais para confecção de cavaletes de trânsito, conforme preceitua o
“caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada
em: 17/04/13 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

ANULAÇÃO
Fica ANULADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
Nº. 013/13 – Processo nº. 128/13, objetivando a aquisição de óleos e
graxas para as Secretarias Municipais de Educação, Obras e Saúde,
conforme preceitua a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. - Anu-
lada em: 17/04/13 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO DE DISPENSA
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências quanto
ao Contrato nº 040/13 da Dispensa  nº 007/13, Processo nº 011/13,
motivo pelo qual, os atos praticados por este setor e assinados pelo
Senhor Prefeito Municipal, deverão ser rerratificados.
ONDE SE LIA:
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA
O presente Convênio terá vigência a partir da data de sua assinatura,
até o dia 17 de fevereiro de 2013, podendo ser prorrogado...
AGORA SE LEIA:
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA
O presente Convênio terá vigência a partir da data de sua assinatura,
até o dia 17 de fevereiro de 2014, podendo ser prorrogado...

TERMO DE REALINHAMENTO DE PREÇO
Fica REALINHADO o valor do contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL  N° 002/10 -  Processo  n° 018/10, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa ATLANTA DIS-
TRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, objetivando a aquisição de com-
bustível para a frota municipal.
Valor total do Realinhamento: R$ 14.247,50 (catorze mil duzentos
e quarenta e sete reais e cinquenta centavos).
Realinhado em: 15/04/13 – Paulo Dias Novaes Filho– Prefeito Municipal.
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CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA
CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO PREPARATÓRIA

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

João José Dalcim
Secretário de Planejamento e T ransportes

LEGISLATIVO

REQUERIMENTOS E INDICAÇÕES APRESENTADOS
NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 22 DE ABRIL DE 2013

REQUERIMENTOS
Maioria dos V ereadores – V oto de profundo pesar pelo falecimento:
JOSÉ COSME RIBEIRO
BENEDITA CHAGAS DA ROCHA
THEREZINHA DE JESUS SANTANNA
RAFAEL MARIUZZO BASTOS CRUZ
REGINA BENARDETE MENCK

Bruna Maria Costa Silvestre-Presidente
-Para que através do setor competente, informe a esta Casa de Leis
se existe a possibilidade de enviar uma equipe de funcionários para
solucionar o problema que os moradores da Rua Roldão Euphrásio
Leal, bairro Alto da Boa Vista estão enfrentando com uma grande
erosão em um terreno defronte ao número 65.
-Para que através do setor competente informe a esta Casa de Leis,
qual o critério usado para o pagamento de horas extras a 100%.
-Para que através do setor competente informe a esta Casa de Leis,
a respeito do loteamento Residencial Filgueiras/Bairro Di Fiori, se a
Empresa Di Fiori Empreendimentos e Participações Ltda, cumpriu
com todos os itens de infra-estrutura  para a implantação do mesmo
em nosso município.
-Para que através da Secretaria Municipal da Educação informe a
esta Casa de Leis qual o valor efetivamente arrecadado de transferên-
cias referentes a convênios para a manutenção e investimentos na
área da educação, bem como onde foram investidos os respectivos
valores até a presente data.

Marcelo José Ortega-Vice-presidente
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal que comunique oficial-
mente à essa Casa Legislativa, sobre as condições estruturais do
aterro sanitário Municipal.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que informe à essa
Casa Legislativa, sobre a construção de um novo cemitério munici-
pal, seus prazos e previsão da conclusão.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal que informe à essa Casa
Legislativa, quais são os prazos e metas para informatização  da saú-
de Publica Municipal, em vista de um CONTROLE completo de saída
de medicamentos, realização de exames e procedimentos médicos.
-Para que seja oficiado a Secretária Municipal da Educação,  para
que informe à essa Casa Legislativa, se existe um trabalho de com-
bate à proliferação de pombos em unidades escolares da rede muni-
cipal de ensino, para evitar que os alunos sejam vítimas das doenças
transmitidas por essa ave.
-Para que seja oficiado ao Secretário da Industria, Comércio, Ciência
e Tecnologia, para que envie à essa Casa Legislativa, uma proposta
diferenciada, moderna e atualizada sobre a legislação que concede
benefícios fiscais e tributários e oferece estrutura física, como lote de
terra, para aqueles que querem investir em Avaré.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, que informe à essa
Casa Legislativa, sobre a real situação da Ouvidoria Municipal.
-Para que seja encaminhado a Secretária de Assistência e Desenvolvimento
Social e Secretaria de Administração, reportagem recente da revista deno-
minada CONTER do CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIO-
LOGIA, sobre o piso salarial das profissões de técnicas em radiológicas.

Ernesto Ferreira de Albuquerque-1º Secretário
-Para que seja oficiado PARABENIZAÇÃO À SECRETARIA MUNICI-
PAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, pela realiza-
ção do 16º Circuito de Atletismo Adaptado, no Ginásio de Esportes
Municipal “KIM NEGRÃO”, a pessoas com deficiência, com a partici-
pação de 06 municípios a saber:- Avaré, Itaí, Barra Bonita, Bariri, Pe-
derneiras e Itapuí. Ressaltando a importância deste evento esportivo
como fator de inclusão destas pessoas como um todo à sociedade.
-Para que seja oficiado ao Senhor Doutor JOSÉ AMÉRICO, responsável
pela direção do INSTITUTO HYGIA, convite para comparecer a esta Egré-
gia Casa de Leis, a fim de esclarecer fatos pertinentes ao atendimento
médico de urgência em nossa cidade, e a constituição do próprio instituto.
-Para que seja oficiado o Prefeito Municipal, que encaminhe ao setor
competente, a Secretaria Municipal de Cultura, correspondência anexa,
de seleção de projetos do Governo Federal, via Caixa Econômica Fede-
ral, de apoio ao artesanato bem como a Festivais de teatro e dança.
-Para que seja oficiado requerimento de PARABENIZAÇÃO ao Secre-
tário Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente Senhor
JOSÉ RICARDO CARDOSO BARRETO, pela inauguração da Unidade
Móvel do Poupa Tempo Unidade Rural, em parceria do Governo do
Estado de São Paulo, com a presença da Secretária Estadual de Agri-
cultura e Abastecimento, Senhora MÔNIKA BERGAMESCHI.

-Para que seja oficiado requerimento de PARABENIZAÇÃO ao Secre-
tário Municipal de Cultura Senhor GILSON CÂMARA, pela realização
do V ENCINA (ENCONTRO CINEMATOGRÁFICO DE AVARÉ), e pela
exibição dos 04 filmes de curta metragem produzidos por avareenses,
que foram selecionados para o Mapa Cultural Paulista, demonstrando
a evolução da qualidade de produção dos produtores locais.

Francisco Barreto de Monte Neto-2º Secretário
-Para que seja oficiado o Prefeito Municipal, intervir junto ao Conselho
Tutelar, para que seu Presidente, Sr. Conrado Alberto Bannwart Mortean,
atenda ao convite para vir à esta casa de leis, para esclarecer quanto à
atuação do referido Conselho, frente as demandas do município.
-Para que seja oficiado o jornal “A Comarca”, com VOTOS DE
PARABENIZAÇÃO, pela matéria publicada em sua edição de nº 979, pag. 04,
intitulada “GARAGEM MUNICIPAL PODE ESTAR SENDO ALVO DE FAL-
SAS DENÚNCIAS, dando exemplo de imparcialidade e responsabilidade.
-Para que seja formada a uma comissão de vereadores, para uma
visita ao Parque de Exposição “Dr. Fernando Cruz Pimentel”, com a
finalidade de tomar conhecimento das necessidades surgidas em vir-
tude da proibição da retirada dos animais daquele parque, que lá vie-
ram participar de evento realizado pela ABQM, imposta pelas autori-
dades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado de S.
Paulo, após suspeita de “MORMO”.

 Antônio Leite de Oliveira
-Para que seja oficiado a CPFL, que tome providências urgentes, no
sentido de efetuar a colocação de postes para iluminação publica, no
trecho final da Rua Nicanor Garcia e inicio da Estrada Fazenda Bela
Vista, ambas ligam os bairros Plimec e Vila Esperança.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal que através da secretá-
ria competente, nos informe qual o procedimento adotado para vaci-
nação de pessoas idosas e acamado. Caso exista um procedimento
requeiro que seja feita a divulgação do mesmo, uma vez que, muitas
pessoas ficam sem receber a vacina por terem dificuldades de se
deslocar até o local de vacinação, durante as campanhas realizadas.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal que através da secretá-
ria competente, nos informe se existe na rede de ensino municipal o
Programa de Sustentabilidade Ambiental, caso exista, como é de-
senvolvido, existe um professor especifico. Uma vez que, tal progra-
ma é de suma importância para conscientizar a comunidade escolar
sobre os problemas ambientais da nossa cidade.

Benedito Braz Ferreira
-Para que seja oficiado a Senhora ANA PERUGINI, DEPUTADA ES-
TADUAL PELO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE SÃO PAU-
LO, votos de parabenização pela realização do fórum de debate em
torno da questão dos presídios e centros de ressocialização, ocorrido
em Avaré nesta Casa de Leis no dia 19 de abril de 2013.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal através do setor compe-
tente informe a esta Casa de Leis se há algum projeto para a coloca-
ção de placas informativas turísticas (as placas de cor marrom que
fazem a indicação dos pontos turísticos do município).
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, que através do setor
competente informe a esta Casa de Leis quando as ADIs (Auxiliares
de Desenvolvimento Infantil) passarão a ter incorporado ao seus provi-
mentos a porcentagem referente a INSALUBRIDADE.
-Para que seja oficiado ao Sr. ALOIZIO MERCADANTE, Ministro da
Educação, que estude a possibilidade de enviar a Avaré um represen-
tante, para explanar a população e sobretudo ao corpo docente das
escolas municipais a respeito das cartilhas e livros didáticos ofereci-
das gratuitamente pelo Ministério para a educação básica.

Carlos Alberto Estati
-Para que o DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Trans-
portes, através do Dr. Ricardo Rossi Madalena envie a esta Casa de
Leis cópia do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental
– EVTEA e Projeto Executivo de Engenharia para Transposição da
Via Férrea no Perímetro Urbano do Município de Avaré/SP; para aná-
lise pelas comissões competentes.
-Para que o Prefeito Municipal informe a esta Casa de Leis se existe a
possibilidade de se alteraro artigo 100 do Código Tributário, no sentido de
conceder maior prazo para pagamento parcelado de divida ativa tributária.
-Para que sejam consignados em ata de nossos trabalhos, VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES, a Ilmo. Presidente da ABQM-Associa-
ção Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha, Sr. Paulo Cesar Rebeis
Farha e toda a sua diretoria executiva, pela brilhante condução, mesmo em
condições adversas, do 23º Congresso Brasileiro do Cavalo Quarto de Milha
realizado em nosso município no período de 16 a 21 de abril passado.
-Para que seja oficiado a ALL – America Latina Logistica, a ANTT –
Agencia Nacional de Transportes Terrestres e a CETESB – Compa-
nhia Ambiental do Estado de São Paulo, que em harmonia com o
noticiado pelo oficio DNIT nº 454/2013/SE/SR-SP, informem a esta
Casa de Leis, quais as conclusões e a fase que se encontra o proce-
dimento referente as Obras de Interligação das Ruas Alagoas com a
Avenida Marginal Vereador Paulo Ward.

-Para que seja oficiado o Gerente Divisional da Sabesp, Engenehiro
Jefferson Arenhart, para que informe a esta Casa de Leis sobre a
possibilidade de estar a Sabesp contatando a Prefeitura Municipal,
visando estabelecer parceria no sentido de se acordar sobre as aber-
turas/ fechamentos de buracos que hoje  inclusive são objeto de vári-
os requerimentos.
-Para que seja oficiada a Construtora Pacaembu, que através de seu
Departamento Competente, informe a esta Casa de Leis qual destino
será dado ao imóvel localizado junto ao Residencial Mario Emilio
Bannwart que hoje serve de apoio para a Construtora no projeto de
construção das 653 casas que hora se inicia.

Denilson Rocha Ziroldo
-Para que através da Secretária da Saúde, nos informe a data prevista
para a entrega e distribuição do leite em pó NAN, visto que existem
inúmeras crianças que necessitam do alimento, e sendo suas famíli-
as de baixa renda, não tem como adquirir.
-Para que através da Secretaria responsável, se comunique a concessi-
onária que estude a possibilidade de manutenção da contenção que
existe na canaleta junto a Rodovia SP 255 no final da erosão da Avenida
Gilberto Filgueiras, pois a mesma já apresenta rachaduras devido ao
grande volume de água e terra,  podendo vir danificar a Rodovia.
-Para que seja oficiado ao Deputado Estadual Antônio Salim Curiati,
para que interceda junto ao Governo do Estado, no sentido de pleitear
emenda no valor de R$100.000,00  para aquisição de uma Unidade
Veterinária Móvel que possa atender a cidade de Avaré e região, que
abrange 17 municípios,  unidade essa que seria adaptada com mate-
riais cirúrgicos e medicamentos para prestar atendimento a toda a
população de animais.
-Para que através da Secretaria responsável, nos informe se existe a
possibilidade de adquirir um veículo e adaptá-lo como Unidade Veteri-
nária Móvel para o nosso município, em parceria com a Faculdade de
Veterinária da cidade.
-Para que através da Secretaria responsável, estude a possibilidade
de contratar em caráter de urgência um Administrador com compe-
tência para o Pronto Socorro Municipal.
-Para que através da Secretaria responsável nos informe quantos médi-
cos cardiologistas estão atendendo na rede, quais os locais que os
médicos atendem e quais os dias que são feitos os atendimentos?
-Para que através da Secretaria responsável, saber:
1 ) Existe no município um local adequado para atender pacientes
que precisam de tratamento dentário e são portadores de doenças
infectocontagiosas?
2)  Existe um profissional para fazer esse atendimento?
3)  Quando e em qual horário é feito esse atendimento?

Edson Flávio Theodoro da Silva
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, a fim de que informe a
esta casa de Leis a possibilidade de providenciar reforma nos sanitá-
rios do Mercado Municipal “Suzue Suzumi”.
-Para queque seja oficiado ao Prefeito Municipal, a fim de que informe
a esta casa de Leis se a Prefeitura está tomando medidas para evitar
que indivíduos continuem jogando lixo na Rua Lázaro Benedito de Oli-
veira, via que interliga os bairros Ipiranga e o Jardim Vera Cruz, onde
lixo doméstico tem sido depositado em grandes quantidades, assim
como na Rua Nicanor Garcia, que liga bairro como o Residencial Egídio
Martins da Costa, o Plimec, à bairros como Vila Jardim e Vila Esperan-
ça, onde entulhos e lixo também estão sendo jogados aos montes.



-Para que nos informe se a Prefeitura pretende implantar alguma ação
social do tipo Prefeitura no Bairro que existia na administração ante-
rior, haja vista que este vereador tem percorrido bairros da periferia e
os moradores insistem em perguntar se o projeto terá continuidade
pela atual administração.
-Para que nos informe da possibilidade de estar equipando os carros da
Guarda Municipal com rádios amador a fim de melhorar a comunicação
ente os Guardas até mesmo com  a Central no caso de alguma ocorrência.

Júlio César Theodoro
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, ao. Secretário do Turis-
mo e ao Secretario da Indústria e Comercio que reconheçam no ca-
lendário oficial de 2013, o evento Garçom Cross, que acontecerá no
dia 11 de agosto de 2013.
-Para que seja oficiado Exmo. Prefeito, Sr. Paulo Dias Novaes Filho,
que envie a esta Casa de Lei, projeto de lei revogando qualquer tipo
de incentivo para ABQM, Nelore entre outros.

Roberto Araujo
-Para que seja oficiado à CPFL/Santa Cruz que providencie a troca de
lâmpadas queimadas, em 2 postes sem numeração, instalados na
Av. Carmen Dias Faria confluência com a Rua Alfredo Câmara Sobri-
nho, próximo a Escola Municipal Ulisses Silvestre.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal e ao Departamento de
Licitação da municipalidade cientificando-os da baixa qualidade de
alguns produtos da cesta-básica, dentre eles o feijão e a carne seca.
– Considerando o Boletim de Ocorrência nº 1.678/2013, versando sobre
Injúria, figurando como vitima o Senhor MARCELO PEREIRA, e como
averiguado a pessoa conhecida como “MARCELÃO DA GARAGEM”,
sendo ambos servidores públicos municipais, onde a vítima é direta-
mente subordinada ao averiguado; Diante disso, REQUEIRO a Mesa
que seja oficiado ao Prefeito Municipal, que através do Departamento
competente tome as providências cabíveis e que estes desmandos
não perpetuem nessa atual Administração. Por derradeiro, requeiro
ainda que esta Casa de Leis seja informada das providências toma-
das, esclarecendo, inclusive, se o servidor MARCELO PEREIRA per-
maneceu no seu local de trabalho ou se foi transferido, conforme o
Chefe “MARCELÃO DA GARAGEM” bradou na Garagem Municipal
na presença de vários servidores.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal que esclareça o valor
real de uma  “Pá Carregadeira Clark Michigan, modelo 55 C, ano 85”,
de propriedade da municipalidade, que segundo matéria publicada no
“Jornal do Ogunhê”, foi reformada pela atual administração pelo valor
de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais) e uma máquina nova está
avaliada em mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Rodivaldo Ripoli
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal com cópia para,  Secre-
taria Municipal de Assistência Social e a Secretaria Municipal de
Saúde, solicitando através do departamento competente, que infor-
mem sobre a possibilidade do Poder Executivo proceder estudos vi-
sando a realização de convênios com academias particulares, clubes
de serviços e projetos sociais para oferecer aulas de ginástica e acom-
panhamento com nutricionistas às crianças  e jovens obesos  com a
finalidade de reduzir esta estatística em nossa cidade.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, solicitando que nos
informe sobre a possibilidade de firmar parceria com a TV Tem, no
sentido que a cidade de Avaré também seja contemplada com a Cam-
panha “Cidade Limpa”.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, solicitando que encami-
nhe a esta Câmara Municipal projeto de Lei que defina, em caráter
permanente, os mínimos orçamentários de 1% para o financiamento
de políticas básicas voltadas à promoção, proteção e assistência
social de crianças e adolescentes e de 0,5% para o financiamento de
políticas de proteção especial e de ações sócio-educativas.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, solicitando que, nos
termos da Lei Orgânica Municipal e juntamente com a Secretaria
Municipal de Administração, nos informe sobre a possibilidade de
prover a Secretaria Municipal de Assistência Social de um quadro
maior de Assistentes Sociais, através de concurso público, para que
a mesma tenha condições de corresponder às demandas sociais de
nosso Município.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, solicitando que, nos
termos da Lei Orgânica do Município de Avaré, informe da possibilida-
de de determinar que a Secretaria Municipal de Assistência Social
designe uma Assistente Social para ocupar um box do novo Terminal
Rodoviário,  para fazer o acompanhamento das famílias e pessoas
que desembarcam e ficam em situação precária, sem nenhum tipo
de atendimento social.
-Para que seja oficiado ao Deputado Estadual Antônio Salim Curiati
para que interceda junto ao Governador do Estado de São Paulo,
no sentido de avaliar qual a possibilidade de duplicação da Rodo-
via João Melão – SP 255, principalmente no perímetro urbano de
nossa cidade e também nas proximidades do Balneário Costa Azul
e adjacentes.

-Para que seja consignado em Ata de nossos trabalhos”VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” à  REGIANE DE ARRUDA
DAFFARA, ex-funcionária do Banco do Povo Paulista de Avaré, pela
brilhante capacidade de gerenciamento e excelente trabalho realizado
há anos frente a citada instituição. Por consequência do magnífico traba-
lho que vinha sendo desenvolvido e sabedores que somos da sua com-
petência, Avaré obteve o 2º lugar do Prêmio Anual do Banco do Povo.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
-Para que sejam oficiados VOTOS DE PARABENIZAÇÕES á ESCO-
LA DE DANÇA DO VENTRE MABRUC DE AVARÉ, que esteve pre-
sente nos dias 12,13 e 14 de abril no maior festival de dança árabe do
mundo, o evento “Mercado Persa 2013”, que aconteceu no Clube Sírio
Libanês em São Paulo, com a participação de bailarinas de todo o
Brasil e também internacionais.
A professora, bailarina e coreógrafa Ariane Brisolla levou 05 danças
onde conquistou 03 premiações sendo:
1º Lugar Categoria Solo juvenil com a bailarina Vitória Carozelli Villegas,
concorrendo com 40 bailarinas.
2º lugar Categoria Solo Baby com a bailarina Rafaela Fiuza Silva,
Concorrendo com 15 bailarinas.
3º Lugar Categoria Dupla Fusão com a Professora Ariane Brisolla e o
bailarino Nil Silva da cidade de Botucatu, concorrendo com 45 duplas.
-Para que sejam oficiados VOTOS DE PARABENIZAÇÕES aos
organizadores do Livro “Atualidades na Cultura do Milho”, Professo-
res Doutores JOSE GULHERME LANÇA RODRIGUES e RICARDO
TOSHIO FUJIHARA, assim como aos Professores da  Faculdade
Eduvale de Avaré, Angela Vacaro de Souza, Joseane Scavroni, Juliana
Aguiar Vettorato, Ligia Carolina Quessada Corazza, Luís Rodrigo
Miyamoto Barberis, Marina Gabriela Berchiol da Silva, Tainara Bortolucci
Ferrari, Vanessa Pucci de Toledo Lima e aos alunos do Curso de
Agronômia, Bruna  Vera Gabriel, Gabriel Perin Gomes, Karen Cristina
Molina, Jayme Eduardo Bernabio de Mello e Victor Justo Sanches,
todos com artigos inseridos na citada obra.
 -Para que sejam oficiados VOTOS DE PARABENIZAÇÕES  a educa-
dora avareense Laurinda Ramalho de Almeida  e para todas as bibliote-
cárias do Município, especialmente aquelas que diretamente estão
envolvidas no evento denominado ,  “A 2ª Semana Avareense do Livro”,
que  acontece de 22 a 27 de abril, Sras.   Eliana Maria de Almeida
Barja, Josana Souza Carlos   Selma Montanha da A.P. Silva , que com
o  apoio da Secretaria da Cultura realizam esse importante ato cultural.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, considerando-se que já
existe no município o calendário oficial dos eventos festivos, para que
estude a possibilidade de fazer nomeações das comissões desses
atos com antecedência suficiente para que possam planejar e, se
caso, realizar licitações para a lisura e transparência nos gastos,
além da economia que ser faz quando o planejamento permite a es-
colha das melhores propostas.

INDICAÇÕES
Marcelo José Ortega-Vice-presidente

-Para que através do setor competente, providencie reparos no trecho
da Rua Amad Massud, cuja solicitação foi feita pela moradora Maria
Aparecida de Campos Oliveira.
-Para que através do setor competente, providencie a instalação de
um redutor de velocidade (lombada) na Avenida Mamud Sacre, nas
proximidades do numero 120, localizado no Bairro Jd. Vera Cruz, rei-
vindicação feita pela moradora Senhora Irma Maniero Alliano.
-Para que o Prefeito Municipal, através do setor competente, provi-
dencie a retirada de  entulhos e móveis usados depositados irregular-
mente na esquina das ruas Sergipe e Musa, e realize uma campanha
de conscientização aos moradores daquela redondeza sobre a ne-
cessidade de colaborarmos com a proteção e preservação ambiental.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-Para que o Prefeito Municipal, através do Setor competente,estude a
possibilidade de realizar reparo no telhado e forro da Creche Adalgiza
Ward, pois o forro esta prestes a cair, oferecendo riscos as crianças
e funcionários daquela instituição.
-Para que o Prefeito Municipal,estude através do Setor competente,
para tomar providências no sentido de adequar o Centro Cirúrgico da
Clinica Veterinária da Casa da Agricultura, destinado a castração de
pequenos animais, por se tratar de questão de saúde pública munici-
pal de suma importância.

Francisco Barreto de Monte Neto-1º Secretário
-Para que o Prefeito Municipal, através da secretaria competente,
providencie a limpeza do terreno existente na Rua Domingos Barreira
com a Rua Roldão Euphrásio Leal, no bairro Alto da Boa Vista.

Antônio Leite de Oliveira
-Para que através do setor competente, providencie limpeza e
melhorias na Viela que corta o Bairro Vila Esperança, uma vez
que, o local encontra em total abandono e muitas pessoas trafe-
gam por ali.

-Para que através do setor competente, providencie o conserto e pintura
dos brinquedos do parquinho da Escola FAUSTO DOS SANTOS
RODRIGUES EMEB, localizada no Bairro Paraiso. Uma vez que, os brin-
quedos da referida escola estão precisando de manutenção e reparos.
-Para que através do setor competente, estude a possibilidade de
instalar 2 redutores de velocidade na Av. Emilio Figueiredo Bairro Tro-
pical, uma vez que, a referida Av. é extensa e motoristas tem transita-
do em alta velocidade.
-Para que através do setor competente, providencie operação tapa
buracos da estrada vicinal Avaré x Itatinga, uma vez que, existem ali
inúmeros buracos que aumentam o risco de acidente.
-Para que através do setor competente, providencie a roçagem e operação
tapa buracos na Estrada que faz ligação Avaré x Ponte Alta, o mato está
alto e os buracos vem causando muitos transtornos aos motoristas.

Benedito Braz Ferreira
-Para que, o Prefeito Municipal através do setor competente, verifique a possi-
bilidade realizar novamente a limpeza dos córregos do centro da cidade.
-Para que, através do setor competente, verifique a possibilidade rea-
lizar a retirada de entulho da Rua Lázaro Benedito de Oliveira, estrada
de terra que liga os bairros Vera Cruz e Ipiranga.

Carlos Alberto Estati
-Para que através de Secretária Competente, mande notificar o pro-
prietário do terreno localizado à Rua Pernambuco, ao lado do nº 1879
para que faça a capinação e limpeza do mesmo.
-Para que através de Secretaria Competente, mande recuperar a Es-
trada da Escáramuça em nosso município.

Denilson Rocha Ziroldo
-Para que, através do setor competente, providencie a devida sinali-
zação com placas indicativas do desvio da Avenida Gilberto Filgueiras,
visto que depois que o veículo entra no bairro Alto da Colina, não
existe nenhuma sinalização para indicar as vias de acesso para che-
gar ao centro da cidade ou retornar a própria avenida.
-Para que, através do setor competente, providencie a recuperação do
leito carroçável da Rua Luiz Pereira Dias, em frente a Empresa IGUI, pró-
ximo a rotatória, visto que a referida via é bem movimentada e o buraco
está causando transtornos aos motoristas que circulam por aquele local.
-Para que, através do setor competente, providencie a recuperação do
leito carroçável da Rua Professor Pedro Machado Nogueira, visto que a
referida via é bem movimentada e os inúmeros buracos vem causando
transtornos aos moradores e veículos que circulam por aquele local.
-Para que, através do setor competente, providencie a recuperação do
leito carroçável da Rua Bahia, esquina com a Rua Tenente Apiaí, visto
que a referida via é bem movimentada, e os buracos vem causando
transtornos aos veículos e pessoas que circulam por aquele local.
-Para que, através do setor competente, providencie a recuperação
do leito carroçável da Rua Iaras, em frente a Praça Walfredo Bonamette,
visto que a referida via possui um imenso buraco, causando transtor-
nos aos moradores e veículos que transitam por aquele  local.

Edson Flávio Theodoro da Silva
-Para que através do setor competente providencie estudos no senti-
do de implantar redutor de velocidade nas proximidades do Super-
mercado São Pedro, na Rua Félix Fagundes, onde veículos sob a
direção de motoristas imprudentes têm trafegado em alta velocidade
pondo em risco os pedestres e ocasionando acidentes.
-Para que através do setor competente providencie reparos urgentes na
pista de rolamento da Rua Carlos Ramires, cruzamento com a Avenida
Itália, onde uma grande falha nas lajotas tem feito motoristas desviarem.
-Para que através do setor competente providencie estudos no senti-
do de implantar redutor de velocidade na Rua Higino Rotelli, entre as
quadras da Rua Professor Amorim e Nicola Pizza, proximidades da
Escola Eruce Paulucci, trecho em que moradores reclamam de veí-
culos que transitam em alta velocidade.

Júlio César Theodoro
-Para que o setor competente notifique e informe a SABESP, que após
manutenção na Av. Santos Dummont, nos dois primeiros quarteirões
dessa via, foi devolvida a sociedade com desníveis e imperfeições.
-Para que o Prefeito Municipal, através do setor competente, estude a
possibilidade de construir, banheiro público no terminal urbano de Avaré.
-Para que o Prefeito Municipal, através do setor competente,
reestruture o COMAD - Conselho Municipal de Políticas Antidrogas de
Avaré, para que possamos captar recursos, através do FUMAD - Fundo
Municipal Antidrogas, que está ligado, diretamente ao Gabinete de Se-
gurança Nacional, o SENAD, a ONU e UNESCO, no qual disponibilizam
verbas para execução e implantação de programas e projetos.

Roberto Araujo
-Para que através do Departamento competente providencie o con-
serto e o nivelamento das lajotas na Av. Paranapanema, ao lado do
número 906, local onde devido ao afundamento do piso vem provocan-
do o acúmulo de água e dejetos.
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-Para que através do Departamento competente, providencie em ca-
ráter de URGÊNCIA a operação “tapa buracos” em toda extensão da
Praça Dos Pioneiros, no Bairro: “Alto”, visto que lá existem buracos,
causando transtornos aos usuários da referida via.
-Para que através do Departamento competente, providencie em ca-
ráter de URGÊNCIA a operação “tapa buracos” em toda extensão da
Rua Ciro de Julio, no Bairro: “Alto”, visto que lá existem buracos,
causando transtornos aos usuários da referida via.
-Para que através do Departamento competente providencie a troca
de lâmpadas queimadas, em 2 postes sem numeração, instalados
na Av. Carmen Dias Faria confluência com a Rua Alfredo Câmara
Sobrinho, próximo a Escola Municipal Ulisses Silvestre.
-Para que através do Departamento competente providencie em cará-
ter de URGÊNCIA o conserto do buraco localizado na Rua Bahia, ao
lado do bueiro e da “boca de lobo” sobre a ponte da “Praça Japonesa”,
causando transtornos aos usuários da referida via, podendo, inclusive
provocar acidentes.
-Para que volte a realizar o serviço de monitoramento de câmeras no
centro da cidade, o que não vem ocorrendo desde o início do ano.
Trata-se de um sistema valioso para a Polícia, pois além de inibir a
ação criminosa auxilia a Polícia a elucidar crimes de furtos, roubos,
dentre outros.
-Para que o Prefeito Municipal reconsidere o parcelamento de tribu-
tos atendendo assim, o clamor de vários munícipes/contribuintes.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
-Para que através do setor competente, providencie com urgência a
retirada de lixo e entulhos existentes na confluência da Rua Mato
Grosso com a Rua Espírito Santo.
-Para que seja sugerida a criação de incentivos fiscais para empre-
sas de reciclagem.
Como é cediço, a reciclagem é importante por ser uma das formas de se
evitar danos ou riscos à saúde pública e a segurança, bem como
minimizar impactos ambientais adversos, sendo a criação de incentivos
fiscais igualmente importantes para a concretização desses objetivos.
-Para que seja sugerida a criação da Olimpíada Estudantil, que pode-
ria ser implementada nas escolas da rede pública municipal como
forma de atrair os jovens para as atividades desportivas e afastá-los
da criminalidade e das drogas.
-Para que estude a possibilidade de instalação de brinquedos adapta-
dos para crianças com deficiência, motora ou sensorial, em praças,
parques, escolas e creches municipais, bem como locais de diversão
em geral abertos ao público.
-Para que estude a possiblidade de firmar parceria com a concessio-
nária do serviço público de transporte coletivo, no sentido de realizar
campanha sócio educativa, que tenha como objetivo educar o com-
portamento dos usuários do transporte coletivo sentido de inibir e
proibir o uso de som em volume alto no interior dos coletivos.

Novo número do Disk Saúde.

3711.1433
(De segunda à sexta-feira

das 08:00 às 17:00 hs

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE, Vereadora, Presidente da Câ-
mara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das atri-
buições que lhe são conferidas por Lei, vem acolher o objeto da licita-
ção de que trata o Convite nº 01/2013 – Processo nº 11/2013, HOMO-
LOGANDO o profissional ALEXANDRE LEAL NIGRO, brasileiro, ca-
sado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG.
19.994.483-0, inscrito no CPF sob o nº 177.814.438-10, inscrito no
CREA sob o nº 5060938563, com registro nacional do profissional nº
2603705130, objetivando a atuação como engenheiro civil na presta-
ção de serviços técnicos de engenharia para revisão e alteração do
projeto básico visando a finalização da obra e execução dos demais
projetos para a conclusão do Novo Prédio da Câmara de Vereadores
de Avaré, bem como prestar serviços de engenharia consultiva para
auxiliar os trabalhos da Comissão Permanente para Julgamento das
Licitações para a contratação de empresa especializada para a exe-
cução dos serviços, no valor global de R$ 12.480,00 (doze mil quatro-
centos e oitenta reais).
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 22 de abril de 2013

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente da Câmara

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE, Vereadora, Presidente da Câ-
mara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das atri-
buições que lhe são conferidas por Lei, vem acolher o objeto da licita-
ção de que trata o Convite nº 01/2013 – Processo nº 11/2013, ADJUDI-
CANDO o profissional ALEXANDRE LEAL NIGRO, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG. 19.994.483-0,
inscrito no CPF sob o nº 177.814.438-10, inscrito no CREA sob o nº
5060938563, com registro nacional do profissional nº 2603705130,
objetivando a atuação como engenheiro civil na prestação de serviços
técnicos de engenharia para revisão e alteração do projeto básico vi-
sando a finalização da obra e execução dos demais projetos para a
conclusão do Novo Prédio da Câmara de Vereadores de Avaré, bem
como prestar serviços de engenharia consultiva para auxiliar os traba-
lhos da Comissão Permanente para Julgamento das Licitações para a
contratação de empresa especializada para a execução dos serviços,
no valor global de R$ 12.480,00 (doze mil quatrocentos e oitenta reais).
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 22 de abril de 2013

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente da Câmara

CIRCULAR N º 14/2013 - DG              Avaré, 25 de Abril de 2.013.-
Exmo. (a) Sr. (a)
Vereador (a)
N E S T A

LEMBRETE
Estará presente o p siquiatra Dr . João Evangelist a Vasconcelos,
para explanar sobre as causas clínicas da depressão e seu tra-
tamento, nos termos do Requerimento nº 435/2013 de 01/04/2013,
de autoria do V er. Benedito Braz Ferreira e outros, aprovado
por unanimidade.
Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
29/04/2013 - Segunda Feira – às 18h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que, a Exma. Sra. Presiden-
te Vereadora Bruna Maria Costa Silvestre  designou  para a Ordem do
Dia da Sessão Ordinária de 29 de Abril do corrente ano, que tem seu
inicio marcado para as 18h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 04/2013 - Discussão
Única - Maioria Qualificada 2/3
Autoria:- V er. Roberto Araujo
Assunto:  Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Avareense ao
Senhor LUIS CARLOS MOTTA e dá outras providências.
Anexo : Cópias do Projeto de Decreto Legislativo n º 04/2013 e dos
Pareceres do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e
Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
2. PROJETO DE LEI N.º 30/2013 - Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Inclui nos Anexos da Planta Genérica do Município, relação
das quadras cadastrais do Residencial Ouro Preto, para fins de
zoneamento fiscal.
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 30/2013 e dos Pareceres do
Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (vistas
Ver. Roberto)
Obs: Os documentos que instruem o processo encontram-se à
disposição na Secretaria
3. PROJETO DE LEI N.º 38/2013 - Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Dispõe sobre a competência e o funcionamento do Conse-
lho Municipal de Assistência Social – CMAS, revoga a Lei nº 237/98
e dá outras providências.
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 38/2013 e dos Pareceres do
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de
Serviços, Obras e Adm. Pública.
4. PROJETO DE LEI N.º 40/2013 - Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que
especifica e dá providências (R$ 48.444,40 - Secretaria de Saúde -
CEREST)
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 40/2013 e dos Pareceres do
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os pro-
testos de minha elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

continua na página 9
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TURISMO

A Represa de Jurumi-
rim, pelo sexto ano segui-
do, sediou, no último final
de semana, o Torneio de
Pesca Esportiva “Isca Ar-
tificial”. Contando com
público estimado em mais
de 600 pessoas, a compe-
tição organizada e ideali-
zada pela Associação de
Pesca Esportiva de Avaré
(APEA) também contou
com apoio da Secretaria
Municipal de Turismo,
Duke Energy, ADERJ e
comércio local.

No total, 74 embarca-
ções se inscreveram, o que
possibilitou a participação
de 184 pescadores. A lar-
gada, no Camping Muni-
cipal, foi assistida por gran-
de público, entre aprecia-
dores e familiares dos par-
ticipantes, além de autori-
dades locais. O torneio
terminou às 13 horas, ho-
rário determinado para re-
torno dos barcos e início
das pesagens para premi-
ação.

Neste ano, o evento,
que já ganhou renome jun-
to ao público-alvo, rece-
beu participantes de 17 ci-
dades próximas, com des-
taque para os pescadores
de Araraquara, Itaporanga,
Jaú, Taquarituba, Barra
Bonita, Ribeirão Preto e
São Paulo, além dos repre-
sentantes paranaenses dos
municípios de Curitiba,
Bandeirante e Campina da
Lagoa.

A vencedora da dispu-
ta foi a equipe Paraná Bra-
sil, de Avaré, que pescou
um tucunaré de 880 gra-
mas. Nas demais coloca-
ções ficaram os seguintes
grupos: 2° Lugar - Equipe

Torneio de Pesca Embarcada repete sucesso
Em sua sexta edição, a atividade contou com a participação de representantes de 17 cidades

Katuca – Avaré - Tucuna-
ré de 0,790 kg; 3° Lugar -
Equipe Pé de Vela/Art’s
Fibra – Avaré - Peixe Tra-
íra de 0,695 kg; 4° Lugar
- Equipe Bacalhau – Ava-
ré - Peixe Tucunaré de
0,605 kg; 5° Lugar - Equi-
pe Alemão – Avaré - Pei-
xe Tucunaré de 0,580 kg.
Todos os peixes, após pe-
sados, foram soltos.

A organização do
evento ofereceu também
um motor elétrico de pre-
mição, conquistado por por
Luiz Antônio Serôdio,
além de um barco de alu-
mínio (prêmio de Bruno
Fragozo Gonçalves) e um
motor Yamaha 15 hp, cujo
contemplado foi Evandro
de Andrade. Todos os ga-
nhadores são da cidade de
Avaré.

ESPORTE

A partir das 9 ho-
ras da próxima quarta-
feira, feriado do Dia
do Trabalhador, acon-
tece  no bosque do
CAIC Djanira, a Cor-
rida Pedestre “O Ope-
rário”. A prova tem
percurso de cinco qui-
lômetros e pode ser
disputada em várias
categorias.

Conforme dados da
Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer
(SEME), a inscrição,
neste ano, será feita

Roteiro de pesca -
Durante o torneio, a Se-
cretar ia de Turismo
anunciou a criação do

primeiro Roteiro de Pes-
ca Amadora e Esportiva
de Avaré. Ficou defini-
do que a primeira reu-

nião para tratar do tema
acontecerá no dia 29 de
abril, às 19 horas, no
antigo CAC. São espera-

dos no encontro pesca-
dores, donos de pesquei-
ros e donos de lojas de
artigos de pesca.

Corrida O Operário vai marcar o Dia do Trabalho
Prova pedestre integrará o

1º de Maio com Arte

mediante doação à
Campanha do Agasalho
que está sendo coorde-
nada pelo Fundo Social
de Solidariedade.

Diferente das demais
provas, no entanto, as
inscrições para “O Ope-
rário” serão feitas até
terça-feira próxima, dia
30 de abril, motivando
os interessados a entra-
rem em contato com a
SEME antes da compe-
tição.

A largada da prova
está programada para

ocorrer na Rua Minas
Gerais, no CAIC Djani-
ra, e seguirá em linha
reta até a Rua Rio de Ja-
neiro, no centro da ci-
dade,  passando pela
Rua Bahia e retornando
a seu ponto de partida.

Os competidores te-
rão que dar duas voltas
no trajeto para comple-
tarem a prova. Serão
oferecidos troféus aos
três primeiros colocados
de cada categoria. Ou-
tras informações sobre
o evento Detalhes e ins-
crições na Secretaria de
Esportes, localizada na
Praça Romeu Bretas

(Concha Acústica) ou
pelo te lefone 3732-
0756, durante horário
comercial.

ARTE E ESPORTE
NO CAIC – A partici-
pação da SEME nas co-
memorações pelo Dia do
Trabalho no “1º de Maio
com Arte” abrange tam-
bém o Passeio Ciclísti-
co Rural, atividade pla-
nejada para percorrer
20 quilômetros em es-
tradas rurais da área
próxima ao Aeroporto
Comandante Luiz Gon-
zaga Lutti. A atividade
permite a participação
de pessoas com mais de

12 anos e contará com
apoio da Guarda Civil
Municipal.

A partir das 11 ho-
ras, a SEME dará aces-
so a brinquedos inflá-
veis para as crianças
presentes, assim como
vai abrir as quadras
planejadas para que co-
mecem as disputas mo-
nitoradas de vôlei e fu-
tebol.

Às 11h15, acontece-
rá a palestra aberta “Im-
portância de Atividade
Física” e, na sequência,
às 15 horas, o público
assistirá apresentação
de vôlei da 3ª Idade.



Despachos do Diretor de Escola EMEB “F AUSTO
DOS SANTOS RODRIGUES”,  09/04/2013.

Ato Decisório nº 004/2013.
ELAINE CRISTINA MILLER BORALI, RG nº  23.904.250-5/SP,
Professor Adjunto   – Efetiva da EMEB “FAUSTO DOS SANTOS
RODRIGUES” em Avaré, pretende acumular com a função de PEB I
do QM, na  EMEIEF “PROFª VERA BRISOLA”, em Arandu  - SP.
Decisão: Acúmulo Legal

_______________________________
Lucélia Tartaglia

RG 18.959.409-3/SP

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA, 22/03/
2.013, O DIRETOR DE ESCOLA, COM BASE NO

DECRETO 3.265 DE 03/07/2.012, EXPEDE O
SEGUINTE ATO DECISÓRIO:

EMEB “ PROFª. ELIZABETH DE JESUS FREITAS”, AVARÉ-SP
ATO DECISÓRIO Nº. 02/2013,-RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE
16/02/2013
ELIZABETH BANNWART-RG-14.931.114
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II- EFETIVO  DA
EMEB “ PROFª. ELIZABETH DE JESUS FREITAS”, AVARÉ-SP,SME
PRETENDE ACUMULAR COM  PEB II-,PRETENDE ACUMULAR NA
EE.”PEDRO BENTO ALVES” EM ARANDU-DIRETORIA DE ENSINO
DA REGIÃO DE AVARÉ.
DECISÃO:- ACÚMULO LEGAL

ATO DECISÓRIO Nº. 01/2013,-RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE
16/02/2013
CAMILA DE OLIVEIRA ROSSITO-RG-33.796.185-2
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II- EFETIVO  DA
EMEB “ PROFª. ELIZABETH DE JESUS FREITAS”, AVARÉ-SP,SME
PRETENDE ACUMULAR COM  PEB II-,PRETENDE ACUMULAR NA
EE.”PAULO ARAUJO NOVAES” EM AVARÉ -DIRETORIA DE ENSI-
NO DA REGIÃO DE AVARÉ.
DECISÃO:- ACÚMULO LEGAL

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA, 22/03/2.013, O DIRETOR
DE ESCOLA, COM BASE NO DECRETO 3.265 DE 03/07/2.012,
EXPEDE O SEGUINTE ATO DECISÓRIO:
EMEB “ PROFª. ELIZABETH DE JESUS FREITAS”, AVARÉ-SP
ATO DECISÓRIO Nº. 07/2013
ROSERCY DE ARRUDA LOURENÇO BORGES -RG-11.489.671-9
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I- EFETIVO  DA
EMEB “ PROFª. ELIZABETH DE JESUS FREITAS”, AVARÉ-SP,SME
PRETENDE ACUMULAR COM  PEB I-,MUNICIPALIZADA NA EMEB
“SALIM ANTONIO CURITI”-AVARÉ.
DECISÃO:- ACÚMULO LEGAL

Retificação: Ato Decisório nº 01/2013 da CEI Dona
Carolina Puzziello publicado no Semanário do dia

09/02/2013:
Ato Decisório nº 01/2013,
Marlúcia de Oliveira Rosa , RG nº 21.361.278, Professor de Educa-
ção Básica I, Efetivo na CEI “Dona Carolina Puzziello” em Avaré, pre-
tende acumular com a função de PEB II do QM na EE “Pedro Bento
Alves” em Arandu.
Decisão: Acúmulo Legal.

Retificação: Ato Decisório nº 02/2013 da CEI Dona
Carolina Puzziello publicado no Semanário do dia

09/02/2013:
Ato Decisório nº 02/2013,
Déborah Esteves Garcia de Campos , RG nº 27.003.098-0, Profes-
sor de Educação Básica I, Efetivo na CEI “Dona Carolina Puzziello”
em Avaré, pretende acumular com a função de PEB I do QM na EMEB
“Maria José França Nogueira” em Cerqueira César.
Decisão: Acúmulo Legal.

ATA DE REUNIAO DA JARI – JUNTA ADMINISTRA-
TIVA DE RECURSOS E INFRACOES

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril do ano de 2013, às 09:15
hrs.,reuniram-se nas dependências da Prefeitura Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré os membros desta Junta Administrativa, com o
intuito de apreciar e julgar os recursos a seguir descritos:
Processo n. 0315/2013, Recorrente: Valeria das Gracas Lobo da Sil-
va, AIT n. C0000011720, julgado deferido. Processo n. 0326/2013,
Recorrente: Odilon Jose Junior, AIT n. X0043000430, julgado indeferi-
do. Processo n. 0300/2013, Recorrente: Adriana Gaspar Vendrametto,
AIT n. X004300063, julgado indeferido. Processo n. 0329/2013, Re-
corrente: Adriana Gaspar Vendrametto, AIT n. C0000011920, julgado
indeferido. Processo n. 0316/2013, Recorrente: Rogerio de Deus
Borges, AIT n. C0000011862, julgado indeferido. Processo n. 0308/
2013, Recorrente: Vera Lucia Silva, AIT n. X0043000094, julgado inde-
ferido.
Presentes na reunião a Presidente da JARI, Sandra Regina Arca, os
Membros Rodrigo Zaia e Claudia Contrucci Gambini e a Secretaria
Aline Lopes Lima.

TRÂNSITO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

QUEM PRECISA, ENCONTRA.
QUEM PROCURA, CONTRATA.

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

VAGAS DE EMPREGO

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

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

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

ADMINISTRATIVO MUNICIPAL), ENTRADA  PELA RUA CEARÁ.

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

VAGAS DE EMPREGO PAT/AVARÉ
01 biomédico
01 esteticista
01 cuidador de idosos (p/SP)
02 trabalhador rural
100 colhedor de laranja
01 confeiteiro
01 cozinheiro
01 auxiliar de cozinha
02 auxiliar de manutenção predial
01 auxiliar de limpeza masculino
01 operador de escavadeira
05 motorista de caminhão
02 auxiliar de escritório
01 auxiliar de contabilidade
01 soldador
01 técnico em química
01 auxiliar de instalação de rede
01 recepcionista de hospital masculino
02 auxiliar de lavanderia masculino
01 auxiliar de técnico em segurança do trabalho
01 mecânico industrial
01 representante de vendas
01 vendedor externo

PARA TRABALHAR NO P ARANÁ
02 operador de moenda
02 destilador
02 operador de caldeira
01 eletricista industrial
01 instrumentista
01 mecânico de máquina agrícola

EXCLUSIVAS PARA DEFICIENTE
01 auxiliar de mecânico
01 borracheiro
01 mecânico eletricista
01 mecânico de autos
01 motorista de caminhão
01 operador de carregadeira
01 operador de colheitadeira
01 tratorista
01 auxiliar de linha de produção
01 ajudante de laboratório
01 almoxarife
01 eletricista de instalação industrial
01 frentista
01 mecânico industrial
01 operador de centro operacional
01 operador de caldeira
01 operador de evaporação
01 operador de moenda
01 soldador
01 auxiliar de linha de produção
01 assistente administrativo
01 auxiliar de manutenção predial
01 hortista
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INEDITORIAIS

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ
CNPJ nº 44.584.019/0001-06

AVISO DE REVOGAÇÃO DE ITEM
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013

Tendo em vista Impugnação apresentada pela empresa Baumer S/A,
em relação ao pregão presencial nº 001/2013, fica REVOGADO o
item Foco Cirúrgico, motivado pelo DEFERIMENTO da Impugnação
apresentada a fim de se adequar a descrição do citado equipamento
e assim garantir o princípio da isonomia e ampla concorrência no
certame. Fica ratificado o pregão em relação aos demais itens.
Avaré-SP, 23 de abril de 2013.

Arnaldo Gallo
Provedor .

Secret aria Municip al de Assistência e
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA

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

Convocação
O  Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA,  Sr. Rubens Renato Pereira,   vem por
meio deste convocar  todos  Conselheiros,  para  Reunião Ordiná-
ria Mensal, na data de 02/05/2013 as 09:00 horas  na sala dos Con-
selhos Municipais junto à Secretaria Municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social – SEMADS,  situada na Rua Rio Grande do Sul,
1750 (fundos).
Pauta :
· Leitura de Ata, documentos e encaminhamentos
· Outras providências
Contamos com a   presença de todos  no caso de imprevistos, favor

comunicar por escrito com antecedência
e- mail: secmunicipais@hotmail.com

ATA CMDR AVARÉ 01/04/2013
ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICI-
PAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL – CMDR AVARÉ NO ANO DE
2013. No primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e treze, na
Sala de Reunião da CATI Regional Avaré, sito à Rua Santa Catarina,
1.901, centro, Avaré, Estado de São Paulo, em segunda e última
convocação às 19h00, aconteceu a 4ª Reunião Ordinária do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural de Avaré deste ano, com a se-
guinte Pauta: I. Abertura; II. Expediente: 1) Comunicado da
Presidenta; 2) Informes da Secretaria Executiva; III. Ordem do Dia:
1. Leitura, disc ussão e votação da Ata da Reunião do dia 04/03/
2013; 2. Ratificação do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável 2010/2013 (PMDRS); 3. Controle Social na Emissão
de Declaração de Aptidão – DAP/PRONAF; 4. Compras Governa-
mentais/Merenda Escolar; 5. Programa Melhor Caminho/Pontes
Metálicas; 6. Divulgação 3ª Chamada Pública Programa
Microbacias II – Acesso ao Mercado; 7.  Demais assuntos,
deliberativos ou não, mas de interesse do colegiado rural .  Verifi-
cando-se o Livro de Presença, página nº 49, constatou – se, de acor-
do com o Regimento Interno (RI), o quórum mínimo para a realização
da reunião, com os seguintes conselheiros, representantes de bair-
ros rurais, convidados e visitantes, devidamente identificados, a sa-
ber: Vilma Zanluchi,  Paulo Oliveira Sousa, Francisco Benedito
Rocha, Rosmariy Batista Fogaça, Nilton Braga de Oliveira, Ivanildo
Benedito Dorth, Bento Ferreira Filho, Ronaldo Souza Vilas Boas,
Elisa Claro Negrão, Gerson Cardoso, Waldomiro Flavio Garcia,
Carmen Silva Paixão, Pedro Luiz Olivieri Lucchesi, José Apare-
cido Paixão, Adriana Ferraz, Sérgio Augusto Martins Faria, Rui
Ferreira e Eliseu Aires de Melo. Na abertura da reunião, a presiden-
te agradeceu a presença de todos e teceu comentários sobre a visita
do secretário de Turismo de Avaré, Fernando Alonso, aos membros
associados ou não da Associação de Produtores Rurais dos Bairros
Pinhal e Rocha. Na ocasião, a conversa versou sobre a proposta do
projeto de Turismo Rural naqueles bairros a ser realizada pela Secre-
taria Municipal de Turismo (SECTUR) em parceria com os agriculto-
res interessados. Ato contínuo, a presidente comunicou que a reu-
nião foi muito proveitosa, apesar da dificuldade do secretário de Turis-
mo e dos participantes de chegarem ao local por causa da chuva e
também pela falta de manutenção  e conservação da Estrada dos
Rocha. Segundo ela,  se deveria manter e adicionar mais cascalho e
não raspar o leito da estrada e retirá-lo; fazendo-se ainda a limpeza
das saídas de água da chuva.

Na seqüência, o secretário executivo  Rui Ferreira comunicou a justi-
ficativa de ausência dos seguintes conselheiros: José Ricardo
Cardozo Barreto, Fernando Franco Amorim, Hélio Felisbino Gui-
marães e Luiz Nunes Martins. Em seguida secretário executivo co-
municou a elaboração do ofício do CMDR Avaré ao Comando do
Patrulhamento Comunitário Rural, que seria encaminhado ao secre-
tário José Ricardo Cardozo Barreto para as devidas providências, jun-
tamente com o prefeito Paulo Dias Novaes Filho. Dentro da Ordem do
Dia, a presidente solicitou ao secretario que procedesse à leitura da
Ata da 3ª Reunião Ordinária do dia 04/03/2013, que sendo lida, colo-
cada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade de votos.
Prosseguindo, passou-se à reavaliação do Plano Municipal de De-
senvolvimento Rural Sustentável (PMDRS 2010/2013), cujo inteiro teor
foi aprovado em Ata do CMDR Avaré no dia 07 de dezembro de 2009.
Lido e discutido, o mesmo foi RATIFICADO por unanimidade de votos
da Plenária e seguirá para assinatura do prefeito e para a devida publi-
cidade de praxe, conforme exigência do Grupo Técnico de Assesso-
ria de Convênios (GTAC) da Secretaria de Agricultura e Abastecimen-
to do Estado de São Paulo (SAA). Dando seqüência, foi lida discuti-
da, votada e aprovada a solicitação de Declaração de Aptidão ao Pro-
grama Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP/
PRONAF) dos agricultores familiares CLAUDIO ANTONIO ENGLER
e sua esposa MARIA  APARECIDA PEREIRA, arrendatários do Sítio
Santo Antonio, Bairro Ponte Alta, cuja atividade principal é a olericultura,
objetivando o acesso ao crédito rural e participação em chamadas
públicas das compras governamentais.  Ato contínuo, o agrônomo
Sérgio Augusto Martins Faria abordou o andamento do Projeto
Olericultura CATI, que é executado pela Casa da Agricultura de Avaré
em parceria com a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Abas-
tecimento de Avaré (SMAA) visando o atendimento da demanda da
Prefeitura no fornecimento de hortifrutigranjeiros para a Merenda Es-
colar. Sérgio comunicou a realização de uma reunião com os
olericultores no dia 08/04/2013, na sede da CATI Regional Avaré, para
tratar dos detalhes do fornecimento dos produtos para a merenda a
ser apresentado em reunião que acontecerá no próximo dia 11 de
abril, quinta-feira, na Cozinha Piloto de Avaré. Na ocasião, será discu-
tido com os nutricionistas a relação e o cardápio dos produtos a se-
rem entregues. O técnico lembrou ainda que a chamada pública da
Prefeitura está prevista para ser feita em maio, com início da entrega
em julho de 2013. Ele apontou que é imprescindível que todos este-
jam com a documentação em dia e, alertou de que, os produtos orgâ-
nicos ou agroecológicos têm preferência nas compras governamen-
tais, com o adicional de preço em torno de 30%. Sérgio ressaltou que
a preferência nas compras governamentais do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE) é do produtor local e não do menor pre-
ço. Neste momento, Ronaldo Souza Vilas Boas comentou que du-
rante o levantamento junto aos olericultores interessados em partici-
par do projeto, verificou que os mesmos não possuíam excedente na
atual produção. Apontou que haveria a necessidade da programação
e planejamento dos plantios. Prosseguindo, com relação às pontes
metálicas, José Ricardo Cardozo Barreto solicitou anteriormente da
secretária executiva do CMDR Avaré que verificasse com os conse-
lheiros a INDICAÇÃO dos principais trechos do meio rural que neces-
sitam deste benefício. Ato contínuo, após discussão e decisão por
consenso, os conselheiros definiram e priorizaram os seguintes tre-
chos:  01 (uma) ponte no Bairro Pedra Preta, na Estrada que dá
acesso ao Sítio de Augusto Poklens, próximo ao Sítio de Odir Claro;
01 (uma) ponte no Bairro Pedra Preta,  que liga a Estrada do Bairro
Pedra Preta (AVR 267) ao Bairro da Jacutinga, próximo ao Sítio do
Pernambuco; 01 (uma) ponte sobre o Ribeirão Caviúna, na divisa de
propriedade entre a Fazenda Andorinha e a Fazenda Vale Verde, na
estrada que faz a ligação entre a AVR 355 e AVR 351; 01 (uma) ponte
sobre o Ribeirão dos Rocha, na divisa de propriedade de Ivo Pedroso
com acesso da AVR 040 às propriedades de Geraldo de Oliveira e
Sebastião Borges; 01 (uma) ponte sobre o Ribeirão da Brabância, na
propriedade de Roberto Capecci  com acesso da Estrada do Cardoso
no Bairro Pinhal até a Estrada dos Rocha (AVR 040); 01 (uma) ponte
no Bairro do Camargo, sobre o Córrego dos Farias,  na AVR 152, na
divisa de propriedade da Fazenda Mac Lee com a propriedade de
Antonio Granadel; 01(uma) ponte no Bairro das Corredeiras, na AVR
142, que atravessa o Rio Novo na divisa de propriedade de Carlos
Faria e Roberto Bizunga, dando acesso para as Rodovias Castelo
Branco e João Melão. No sexto item da Ordem do Dia, Rui Ferreira
informou a todos que o Edital para a Terceira Chamada Pública do
Programa Microbacias II – Acesso ao Mercado – será publicado em
breve no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE-SP). Em de-
mais assuntos, a Plenária deliberou por unanimidade, que a direção
do CMDR Avaré, juntamente com os demais conselheiros interessa-
dos, irão procurar o prefeito no intuito de discutir e buscar soluções
efetivas e tecnicamente adequadas, para a manutenção constante
das estradas rurais. O objetivo desta audiência será a instalação e
funcionamento da máquina de triturar entulhos de construção e da
possibilidade de abertura de pedreira licenciada em nome do municí-
pio. O conselheiro Gerson se comprometeu a agendar a audiência
com o prefeito.

A conselheira Vilma lembrou a todos que esse tema consta do Plano
Setorial de Agricultura e do Plano Diretor de Avaré. Disse ainda que, a
construção de 400 casas populares nas proximidades do Bairro dos
Rocha, na propriedade desapropriada de Pedro de Oliveira, não foi
adiante graças a luta dos agricultores que moram na região e da
sociedade avareense em geral.  Ato contínuo, Vilma comunicou a
eleição da nova diretoria do Conselho de Turismo de Avaré (COMTUR).
Em seguida, Gerson Cardoso informou que ele e Pedro Lucchesi fo-
ram indicados para compor o novo colegiado de turismo. Ato contí-
nuo, Francisco Rocha informou que ele e Luiz de Oliveira irão repre-
sentar o Sindicato dos Trabalhadores e Empregados Rurais de Avaré
(STERA) no COMTUR. Em seguida, o vice-presidente Ivanildo Dorth
comentou que o problema ocorrido com o prefeito no caso do
cascalhamento na zona rural, que gerou uma CPI na Câmara, teve
início quando os agricultores do Bairro Jacutinga solicitaram da Pre-
feitura, em caráter de emergência, o cascalhamento de trechos críti-
cos daquela região que estavam intransitáveis. Na opinião de Dorth, a
reportagem do jornal que culminou na CPI do Cascalho foi inadequa-
da, pois a pedreira foi fechada prejudicando toda a comunidade rural.
Pedro Lucchesi informou a todos que o Sindicato Rural de Avaré (SRA)
em parceria com o Sistema Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR)
está com inscrições abertas para o curso gratuito de Certificação na
Agricultura Orgânica, destinado aos olericultores familiares, peque-
nos e médios  produtores rurais. Lucchesi ressaltou que o curso é
importante para atender aos requisitos da merenda escolar, com
melhoria da renda do olericultor. Lucchesi apontou que o custo da
Certificação será bancada pelo SENAR. Finalizando, Adriana Ferraz
solicitou que os produtores interessados em vacinar as bezerras de 3
a 8 meses de idade contra a brucelose se organizem em grupos para
que seja feito o serviço, trazendo a relação dos nomes na próxima
reunião do CMDR Avaré. NADA MAIS HAVENDO para se discutir ou
deliberar, eu, Rui Ferreira, secretário executivo do CMDR Avaré, redigi
e assino a presente ata, juntamente com a presidente Rosmariy Ba-
tista Fogaça.

__________________________
ROSMARIY BATISTA FOGAÇA
Presidente do CMDR Avaré

_____________________
RUI FERREIRA

Secretário   Executivo

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  DO CMPD DE 20 DE
MARÇO DE 2013

A reunião teve inicio as 19h15m do dia 20de março de 2013, na sede
da Câmara Municipal de Avaré, sito à Av. Misael Eufrásio Leal, 999 no
auditório principal sob a Presidência do Conselho Marcos Boock
Rutigliano, e com a presença dos seguintes conselheiros titulares
Angela Golin, Fabricio Rodrigues de Lima, Giovani Antonangelo, Heber
Brianezi Fuentes, João José Dalcim, Lambertus Heijmeijer, Eduardo
Zanella, Marcelo Nassif Avellar, Marcio de Almeida Pernambuco, Mar-
cos Boock Rutigliano, Maria José Cunha, Mauro Fusco,  Silmara
Rodrigues e Sueli C S Papay, suplentes no exercício da titularidade
Graziella Junqueira F. Doneux, Ronaldo de Souza Villas Boase e Luiz
Morais, suplentes José Geraldo Dias Barreto, Paulo Ciccone, Vilma
Zanluchi, , Ludmilla Righi Orsi e Antonio Alves Nunes Sobrinho  e
convidados Deira Villen, José Ricardo C. Barreto, Franco Grassetti,
Deborah da Costa Amaral, Luiz Gustavo Gomes, Ana Carolina
S.A.Gomes, Wagner Arca, Sergio Rigonati, Ricardo de Salles Olivei-
ra, Jesus Dias Miranda, Angelo A. Marcuso, Clelia da Silva Santos,
João Mello, Flávio Denardi, Joca Calfat, Pedro Luiz Lucchesi, Erica
Franco Doneux, Plinio Martins Damásio, Abel de Sousa Rocha e Celso
Benetti. Presidente inicia a reunião com a comunicação, recebida
hoje, sobre a Conferência das cidades e como são eleitos os repre-
sentantes, tudo isso deverá ser passado por correio eletrônico de
forma esmiuçada, João Dalcim confirma que deveremos marcar a data
até dia 30 de março para que se possa participar. Em seguida fala
sobre a necessidade de inclusão do município no  SISNAMA que
consta no inciso XX do art.   do PD; a maioria dos municípios ainda
não se incluiu porque acha que a complexidade é muito grande e não
possuem recursos humanos para fazer esse processo. O nosso mu-
nicípio que tem problemas de regularização à beira da represa, a
prefeitura deixa de arrecadar impostos sobre essa regularização e
essa inclusão deve promover a reordenação das construções na re-
presa, há um prejuízo para a prefeitura com isso e mesmo os propri-
etários que desejam fazer a regularização não conseguem porque
não há entendimento na prefeitura, as regras antigas mudaram pois a
APP hoje é apenas de 30 metros que consta no PD e é apenas nas
ZUDs, a área rural não existe APP, só dentro da área da Duke Energy,
é mais fácil regularizar nas áreas rurais, para as ZUDs é preciso in-
cluir o município no SISNAMA. A indagação do CMPD continua a
mesma sobre o déficit mensal da prefeitura, o PD é um fator de
ordenamento e contenção e aumento de despesas, por exemplo o
gerenciamento do RSSaúde, tem que mexer na frequência da coleta
de lixo, mas tudo isso exige uma coragem política muito grande.

AVARÉ, 27 DE ABRIL DE 2013SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 61310



A inclusão no SISNAMA deve seguir regras (sugestões), as recomen-
dações vieram do Ministério do Meio Ambiente para que o município
se integre, no que compete ao preparo, os técnicos da prefeitura já
estão capacitados para tanto, melhor até que os técnicos da CETESB.
De novo a postura deverá ser de coragem, embora a maior parte do
que é necessário já esteja discutido e planificado, precisa colocar em
ação. Há necessidade de ser multidisciplinar, hoje o GTA já tem esse
perfil ou está bem próximo disso. Não é necessário nem convênio, o
prefeito poderia mesmo notificar a CETESB que passará a fazer essa
regularização, isso está estabelecido na resolução CONAMA 237/97,
mas por uma questão de boa vizinhança deve ser feito um convenio
com a CETESB delimitando áreas de atuação. Alguns municípios já
fazem esse licenciamento ambiental e não dependem da CETESB.
Rico Barreto diz que gradativamente vão sendo implementadas pela
Secretaria do Meio Ambiente, mesmo que algumas sejam medidas
aparentemente não sejam “populares”, no que diz respeito ao lixo
reciclável a prefeitura deverá organizar a cooperativa dos catadores e
distribuir sacos de lixo específicos para melhorar o sistema e aumen-
tar a vida útil do aterro municipal. Mauro Fusco pergunta se mesmo
após a mudança da lei do Código Florestal continua sendo problemá-
tico o licenciamento, Marcos confirma porque é preciso estabelecer
convênios para que o município possa fazer os licenciamentos de
forma legal. Licenciar e regularizar aumenta a arrecadação de impos-
tos do município e também valoriza as propriedades regularizadas.
Mauro Fusco confirma que o fator de estagnação está na represa e
que todos se empenharão para que isso aconteça e tenhamos um
organismo nosso que possa resolver esse entrave. Silmara pede apro-
vação da ata da reunião de 19/02/2013 enviada por correio eletrônico,
sendo aprovada por unanimidade. Em primeiro lugar distribuição de
processos – Processo 095/2013  – relator: Marcelo Nassif Avellar,
membros: Mauro Fusco, Sueli Pappay, Luiz Morais, Lambertus
Heijmeijer e Graziela Doneux. Processo 101/2013  – relator: Eduardo
Zanella, membros: João Dalcim, Marcio Pernambuco, Plinio Damásio,
Marcelo Nassif Avellar. Processo 102/2013  – relator: João Dalcim,
membros: Ronaldo, Giovani Antonangelo, Fabricio. Processo 103/
2013 – (matéria do GTA) enviar para o GTA. Processo 104/2013  –
relatora: Angela Golin, membros: Luiz Gustavo, Antonio, Lambertus
Heijmeijer, Mauro Fusco,Eduardo Zanella, Angelo. Processo 105/2013
– relator: Giovani Antonangelo, membros: João Dalcim, Paulo Ciccone,
Silmara Rodrigues, Marcio Pernambuco, Plinio Damasio, Joca Calfat
e Maria Jose. Processo 106/2013  – relator: Lambertus Heijmeijer,
membros: Rico Barreto, Sueli Pappay, Ludmilla R.Orsi e Ricardo
Salles. Reunião de processos será postada na rede. Em seguida
relata solicitação que chegou e que é matéria de resolução já edita-
da, será respondida por oficio. Recebemos oficio sobre área de ZIC
para construção de hotel, a prefeitura responde que a área pode ser
utilizada para esse fim. Oficio da prefeitura anexando CDHU sobre a
Chácara Pratânia que trata da impossibilidade de prosseguir a im-
plantação dos lotes urbanizados naquela área, esse foi o resultado
de uma denúncia feita pelo CMPD e COMDEMA. Nassif pergunta se
o CMPD não pode solicitar ao prefeito a revogação da mudança do
PD feita na Câmara no ano passado, o presidente relata que há duas
posições sobre esse assunto, não pode emendar uma lei comple-
mentar ou para fazer a emenda teria que passar pelo processo seme-
lhante ao da criação da lei, esse assunto será tema do final dessa
reunião. Silmara lê oficio do DAESP (Departamento Aeroviário do
Estado de São Paulo) sobre zona de proteção do aeródromo Avaré-
Arandu, veremos no final se cabe ao GTA a análise desse assunto.
Processo 094/2013  – Resoluções de Disposições Transitórias – já
discutido, apenas estamos apresentando as resoluções diferencia-
das para empreendimentos e lotes, Silmara lê o texto das resoluções
para aprovação do plenário; aprovadas por unanimidade.Processo 096/
2013 – Incomodo de vizinhança. Silmara faz a leitura. A interessada
faz uma defesa de seu processo, explicando os inúmeros problemas
que eles causam, ela não sabe desde quando a fábrica está instalada
no local, Marcos informa que o CMPD não pode fiscalizar, só estabe-
lecer se a atividade está enquadrada em disposições transitórias por
não modificar a natureza da mesma, independente de estar legal ou
não. Houve alteração do local da atividade e isso deverá ser analisado
pela prefeitura segundo a resolução do processo 94 (que foi aprovado
hoje), Denardi informa que a confecção está mudando do local hoje,
dia 20 de março de 2013 por efeito da fiscalização da prefeitura.  Pro-
cesso 097/2013  – certidão de uso do solo para lava rápido na rua Rio
de Janeiro, Silmara faz a leitura, indeferido pela comissão,  aprovado.
Marcelo Nassif comenta a importância de se entender o alcance das
disposições transitórias e do que veio após o Plano Diretor. Processo
098/2013 – certidão de uso de solo para posto de gasolina – disposi-
ções transitórias, resolução do processo 94. Deferido pela comissão,
aprovado; Processo 099/2013  – Strong Beats certidão do uso do solo
para disposições transitórias. A comissão deferiu o pedido, baseado
nas disposições transitórias e um TAC sobre EIV, ressalta que deverá
apresentar AVCB para retirada de alvará. Graziela pede que se colo-
que prazo para o alvará por um ano sem renovação antes da apresen-
tação do EIV. Processo 100/2013  – interpretação de área urbana
para rural. Deferida por ser integrante da MZR.

Mauro Fusco alerta que apesar de ter sido voto vencido na comissão,
mas que devemos levar o assunto para reflexão sobre a forma de
cobrança da prefeitura. Marcos diz que é um assunto relevante e que
o CMPD deve pensar como o assunto deve ser estudado pela prefei-
tura, para que não haja bitributação e nem se permita especulação
imobiliária. Resolução CMPD n.º 066/2013 – Condomínios – foi
objeto de discussão do GTA e das áreas técnicas com os empreen-
dedores, que foi trazida para o CMPD. Silmara faz a leitura da propos-
ta da prefeitura. Rico fala da elaboração da legislação, que deverá ser
genérica. Marcos acha que isso é matéria que deverá ser incluída na
próxima revisão do PD  Ricardo Salles comenta sobre o valor de mer-
cado com a Caixa Econômica Federal, é preciso ser mais genérico
pois nem sempre a Caixa Econômica é que faz esse financiamento,
é preciso pensar numa regra genérica. Marcos explica que o GTA é
que deverá fazer essa avaliação. Joca Calfat concorda com as colo-
cações e pede que os empreendimentos que já foram discutidos se-
jam resolvidos e depois se façam as regras genéricas, para não haver
entrave no procedimento. Marcos sugere que para o aprofundamento
da questão se faça um estudo para as regras genéricas e que se
mature a ideia, essa discussão deverá ser parte integrante da revisão
do plano diretor. Para atender casos mal resolvidos ou omissos deve-
rá ser seguido o que foi discutido pelo GTA. Mauro Fusco pede que
mude a palavra prioritariamente, para obrigatoriamente na região, su-
gestão aceita pelo plenário. Isso deverá ser objeto de uma resolução
pelo CMPD hoje. A resolução 66 fica revogada pela plenária de hoje e
a nova deverá ser com o texto do GTA como foi lido hoje. Em relação
à revisão do PD, muitos pontos são importantes e devem ser pensa-
dos desde já para que a revisão aconteça com mais maturação. Vá-
rios conselheiros dão suas opiniões sobre a revisão e temas que
deverão ser estudados. Geraldo Barreto faz uma sugestão sobre os
condomínios e que faça um recuo obrigatório nos terrenos para que
se minimize a impermeabilização das áreas. Joca Calfat pede
zoneamento para a área do loteamento dele, área se enquadra em
ZEIS. Marcos pede participação na formulação de políticas setorais
que precisam de agentes do conselho participando ativamente e aju-
dando nessa construção. Paulo Ciccone levanta a questão de ocupa-
ção do solo na cidade, muitos pedidos para projetos na zona central,
problemas com relação à taxa de ocupação da zona central da cida-
de, as dúvidas quanto aos parâmetros de taxa de ocupação em terre-
nos de parcelamento atuais e novos, Marcos constata que houve
omissão no texto, novo parcelamento é igual a novos loteamentos, se
a ocupação já existia e há demolição deverá ser considerado como
antigo parcelamento, para terreno vago também é parcelamento anti-
go. É uma discussão para o GTA,  também o parágrafo 3º. deverá ser
reinterpretado pois não está claro. Marcelo também comenta que o
código de obras deve ser discutido. Reunião encerrada as 21h35. Eu
Angela Golin, segunda secretaria, por solicitação do presidente redigi
a presente ata que, após lida e achada conforme, foi aprovada por
unanimidade e vai por mim e pelo Presidente assinada.

Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho
Municip al de Trânsito de 2013

Aos 14 de Março de 2013 nas dependências do Centro Administrati-
vo, deu início à reunião ordinária do Conselho Municipal de Trânsito
da Estância Turística de Avaré o senhor Presidente Pedro Paulo Dal
Farra Furlan com a presença dos seguintes membros: Renato Vilem
– Secretaria do Meio Ambiente, Rodolfo José Coelho – suplente da
Secretaria de Planejamento e Transportes, Carlos Roberto Ferreira –
Secretaria da Saúde, Atenéia Ferreira – Departamento Municipal de
Trânsito, Marcio Aparecido Bertoni  - Poder Legislativo, Ronildo Apa-
recido Simão – OAB Avaré, Agnaldo José da Silva – Polícia Civil,
Antonio Aparecido de Macedo – suplente da Polícia Civil e Irineu Jean
Messias – Rápido Luxo Campinas. Sendo assim, dando prossegui-
mento, foi questionado sobre a Ata da última reunião Extraordinária,
como não houve nada a acrescentar, foi assinada pelos presentes.
Foram discutidas as solicitações na pauta do conselho, sendo que o
Grupo 1, representado pelos conselheiros presentes Marcio e Carlos,
explanaram sobre as seguintes solicitações: - Solicitação de mão
dupla pela Rua Paraíba, no trecho entre a Rua Guanabara e Rua
Arandú: opinaram por continuar sendo mão única, sendo acompa-
nhada por unanimidade dos demais conselheiros; - Solicitação de
mão única na Rua José Rebouças de Carvalho no trecho entre a Rua
Goiás e Avenida Pref. Paulo Novaes, bem como Mão única na Rua
Maneco Amâncio no trecho entre a Rua Goiás e Av. Pref. Paulo Novaes,
sendo a Rua José Rebouças de Carvalho no sentido centro x bairro e
a Rua Maneco Amâncio no sentido bairro x centro: opinaram pela
alteração sendo acompanhada por unanimidade pelos demais conse-
lheiros; - Solicitação de mão única na Rua José Eufrásio Leal no
trecho entre a Rua São Paulo e Rua Domiciano Santana: opinaram
favoravelmente, sendo acompanhado por unanimidade dos demais
conselheiros; - Solicitação de Alteração da Placa de Carga / Descar-
ga da Praça da Independência, autorizando veículos “leves” pelo perí-
odo de 15 (quinze) minutos: opinaram desfavoravelmente, tendo em
vista que existem poucas vagas para veículos de carga na área cen-
tral, sendo acompanhada por unanimidade dos demais conselheiros.
Passou então o Grupo 2, representado pelos conselheiros presentes
Rodolfo, Agnaldo e Atenéia: - Solicitação de Placa de Proibido Esta-

cionar no Cruzamento da Rua Sargento Ronaldo Morgato com a Rua
Itaporanga: devido ao trânsito de veículos de grande porte no local, foi
indicado a colocação de proibição de estacionamento em um dos
lados da via, por 100 (cem) metros a partir do cruzamento das ruas, o
que foi acompanhado por unanimidade pelos demais conselheiros; -
Solicitação do Corpo de Bombeiros de Avaré para que seja intensifi-
cada a sinalização no cruzamento da Rua Bahia com a Rua Pará, por
ser local de incidência de Acidentes de Trânsito: encaminhar oficio à
Secretaria competente, sendo acompanhado por unanimidade dos
demais conselheiros; - Solicitação de mão única na Rua Sergipe no
trecho entre a Rua Rio Grande do Norte e Rua Distrito Federal, bem
como mão única na Rua Distrito Federal, entre a rua Sergipe e Rua
Espírito Santo: opinaram favoravelmente sendo acompanhado por
unanimidade dos demais conselheiros, acrescentando uma placa de
proibido estacionar próximo do cruzamento, em um local onde um
imóvel excede e estreita o leito carroçável; - Solicitação sobre veícu-
los abandonados na via: esse trabalho é feito pelo setor de ISS atra-
vés de denúncia: divulgar essa informação no semanário e outros
meios; - Solicitação de mão única na Rua Nove de Julho entre a Rua
Monsenhor Celso e Rua Paraíba: opinado desfavoravelmente; local
de baixo fluxo de veículos, sem justificativa no pedido, acompanhado
por unanimidade do demais. Grupo 3 representado pelos conselhei-
ros presentes Pedro Paulo e Ronildo: - Solicitação de Placa Para
Embarque e Desembarque de Alunos na Rua Amaral Pacheco, em
frente a Vara do Trabalho, Escola Jardim dos Pequeninos: opinaram a
favor, sendo acompanhados pelos demais; - Solicitação de providên-
cias quanto ao tráfego e estacionamento de caminhões pela Rua
Veneza: convidar o proprietário do Estabelecimento Comercial
Pinheirão Super, para verificar que providências poderão ser tomadas;
- Solicitação de Sinalização de Carga/Descarga na Rua Piauí defron-
te ao Supermercado Minardi: opinaram favoravelmente, acompanha-
dos dos demais (comprimento da faixa de 10 metros); - Solicitação
para mão única na Rua Rio Grande do Norte entre a Rua Espírito
Santo e Rua Sergipe, no sentido centro x bairro: opinaram favoravel-
mente, acompanhados dos demais. Grupo 4 representado pelos con-
selheiros presentes Renato e Irineu: - Solicitação de Faixa Amarela
na Rua Domiciano Santana nº 1283 – Consultório Médico: foi solicita-
do justificativa para tal sinalização; - Solicitação de sinalização de
Embarque e Desembarque de Alunos na Rua Goiás nº 1118: opina-
ram favoravelmente, acompanhados dos demais; Solicitação de
remanejamento de ponto de ônibus pela Rua Geraldo José Silvestre
nº 214: solicitação de documentação de justificativa e parecer de visi-
ta no local; - Solicitação de Mudança do ponto de Taxi do Largo Santa
Cruz para as proximidades do Posto de Saúde da Rua Acre: opina-
ram desfavoravelmente, tendo em vista a falta de vagas que já existe
para a demanda daquela unidade de Saúde. Ficou acordado que a
próxima reunião ordinária será no dia 11 de Abril de 2013, na sala de
reuniões do Centro Administrativo. Sem mais, assinam os presentes.

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
CMDR AVARÉ

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2013

1ª, 2ª CONVOCAÇÃO
A presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural -
CMDR Avaré , no uso de suas 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 agropecuário do muni-
cípio, para comparecerem à 5ª Reunião  Ordinária , a ser realizada
no dia 06 de maio de 2.013, segunda-feira , na sede da CATI Regio-
nal Avaré, Rua Santa Catarina, 1.901, Centro, Avaré-SP, em primeira
convocação às 18h00, com pelo menos a metade de seus mem-
bros e em segunda convocação às 19h00 , com qualquer número
de conselheiros, para deliberar sobre a seguinte PAUTA: I. Abertura;
II. Expediente: 1) Comunicação da Presidente; 2) Informes da Se-
cretaria Executiva; III. ORDEM DO DIA: 1. Leitura, discussão e
votação da ata da reunião anterior; 2. Controle Social na Emis-
são de Declaração de Aptidão - DAP/PRONAF; 3. Poupa Tempo
Rural; 4. Compras Governamentais; 5. Divulgação 3ª Chamada
Pública Programa Microbacias II – Acesso ao Mercado; 6. Pro-
posta de logomarca do CMDR Avaré; 7. Demais assuntos,
deliberativos ou não, mas de interesse do colegiado rural.
Estância Turística de Avaré, 25 de abril de 2.013

ROSMARIY BATISTA FOGAÇA
Presidenta

RUI FERREIRA
Secretário Executivo

FERNANDO FRANCO AMORIM
Secretário Adjunto
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Avaré é uma das pri-
meiras cidades-sede do
projeto Poupatempo do
Produtor Rural, criado pelo
Governo do Estado, atra-
vés da Secretaria da Agri-
cultura e Abastecimento. A
unidade móvel de Avaré,
que dará atendimento re-
gional, foi inaugurada no
último sábado, 20 de abril,
em cerimônia realizada no
Largo do Mercado.

O Poupatempo Rural,
com base em Avaré, aten-
derá outros 28 municípi-
os: Iaras, Cerqueira César,
Águas de Santa Bárbara,
Manduri, Arandu, Piraju,
Sarutaiá, Tejupá, Fartura,
Taguaí, Barão de Antoni-
na, Itaporanga, Coronel
Macedo, Taquarituba, Itaí,
Paranapanema, Angatuba,
Guareí, Torre de Pedra,

Avaré ganha unidade
móvel do Poupatempo Rural
Programa oferece 50 serviços prestados pela Secretaria Estadual da Agricultura.

ciado aos produtores ru-
rais, com foco no desen-
volvimento regional.

É possível, por exem-
plo, obter informações e
posterior encaminhamento
com relação à análise quí-
mica de plantas, análise de
solo para fins de fertilida-
de, análise sanitária de se-
mentes e análises físicas,
químicas e biológicas da
água, além efetuar agenda-
mento de assessoria técni-
ca e elaboração de antepro-
jetos de instalação indústria.

A unidade móvel está
sendo instalada em locais
de visibilidade e facilidade
de acesso para a popula-
ção rural, para prestar
atendimento a produtores,
associações e cooperati-
vas, comunidade em geral
e poder público municipal.

Estruturadas em trailers
adaptados, as unidades mó-
veis são equipadas com no-
tebook, impressora, banda
larga móvel, servidor, rede
wi-fi, datashow e TV LCD
e possuem sistema e web
para cadastramento de usu-
ários, gerenciamento de
atendimento por nível, ge-
renciamento de conteúdo,
sistema de pagamentos e
ensino à distância.

O atendimento ao pú-
blico em cada unidade do
Poupatempo Rural é reali-
zado por uma equipe com
quatro funcionários (coor-
denador de atendimento e
três atendentes). Além dis-
so, a equipe possui ainda
um motorista, 1 gerente
geral, 6 técnicos, 6 atenden-
tes para website e telefone
e 3 para informática.

Porangaba, Bofete, Pardi-
nho, Itatinga, Pratânia,
São Manuel, Areiópolis,
Botucatu e Anhembi.

Com o objetivo inte-

grar todas as coordenado-
rias, institutos e demais de-
partamentos da Secretaria
Estadual da Agricultura e
Abastecimento, o Poupa-

tempo Rural disponibiliza
serviços e informações
sobre programas e proje-
tos, crédito e capacitação,
com atendimento diferen-

Foi ministrada, no úl-
timo dia 18 de abril, uma
palestra para orientar cer-
ca de 80 pessoas cadas-
tradas no programa esta-
dual Renda Cidadã, sobre
medidas preventivas con-
tra a dengue. O progra-
ma é gerido, em Avaré,
pela Secretaria Municipal
de Desenvolvimento e As-
sistência Social.

As orientações foram
repassadas pelos técnicos
da Vigilância Sanitária, os

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Palestra sobre Dengue esclarece favorecidos pelo Renda Cidadã
quais detalharam aos pre-
sentes as características e
hábitos, reprodução e
transmissão, assim como
período de incubação, sin-
tomas e maneiras para se
evitar a proliferação da
doença transmitida pelo
mosquito Aedes aegypti.
Atualmente, como estão
aumentando os casos da
moléstia no município, a
Prefeitura está esclarecen-
do a população sobre
como preveni-la.

Durante a explanação,
os beneficiados pelo Ren-
da Cidadã aprenderam as
formas de limpeza de ob-
jetos que podem se tornar
criadouros do inseto. “Os
ovos do mosquito são cri-
ados em recipientes com a
água parada e resistem por,
até, 18 meses”, advertiram
os técnicos. Eles também
frisaram a necessidade de
cuidado com ralos e vasos
sanitários que não são usa-
dos diariamente.

Por não existir vaci-
na contra a doença, que
é causada por quatro ti-
pos diferentes de vírus,
foi destacado que é de
extrema importância
que cada cidadão esteja
vigilante e colabore na
eliminação de focos po-
tenciais de reprodução
do mosquito e de suas
larvas. Mais informa-
ções podem ser obtidas
na Vigilância Sanitária
de Avaré



ASSISTÊNCIA SOCIAL

A partir da próxima se-
mana, o Fundo Social de
Solidariedade iniciará a
Campanha do Agasalho
2013. As doações podem
ser entregues nos vários
postos de coleta espalhados
pela cidade. No sábado, 04
de maio, acontecerá a prin-
cipal ação da campanha,
quando e voluntários reali-
zarão a coleta de coberto-
res e agasalhos de porta em
porta nos bairros.

Fundo Social prepara a Campanha do Agasalho

O mutirão de arreca-
dação terá início às 8 ho-
ras do próximo  sábado.
“Podem ser doadas rou-
pas, além de cobertores e
todo material em bom es-
tado de conservação que
possa beneficiar famílias
carentes”, informam os or-
ganizadores. A iniciativa
conta com a parceria do
Tiro de Guerra, Sabesp,
Polícia Civil, Polícia Mili-
tar, Academia de Defesa

Militar, Casas Pernambu-
canas, Trainertek, Associ-
ação Comercial e Indus-
trial (ACIA), Corpo de
Bombeiros e Rede Guma.

De iniciativa do Gover-
no do Estado, através do
Fussesp (Fundo  Social de

Solidariedade de São Pau-
lo), a Campanha de 2013
adotou como slogan a fra-
se “Roupa boa, a gente
doa” e tem como padrinho
o ator Reynaldo Gianec-
chini. Os donativos arre-
cadados são encaminha-

dos às entidades assisten-
ciais, hospitais, albergues
e instituições assistenciais.
1º de Maio com Ar te –
O primeiro posto de cole-
ta da Campanha do Aga-

Atividades são
praticadas no
Centro
Administrativo
Municipal

O Departamento de
Saúde do Trabalhador
(DEMEP), setor vincula-
do à Secretaria  Munici-
pal da Administração,
começou, há algumas se-
manas, a realizar sessões
de ginástica laboral para
os servidores.

Com tais atividades, o
DEMEP pretende pro-
porcionar qualidade de
vida no trabalho da cate-
goria e contribuir para a
promoção da saúde e do
bem estar dos funcioná-
rios municipais.

Para quem não co-
nhece, a ginástica labo-
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Servidores participam de
sessões de ginástica laboral

ral é baseada em exercíci-
os leves de alongamento,
descontração dos múscu-
los e mobilização das arti-
culações mais utilizadas
durante trabalho e tem
como objetivo principal
prevenir as doenças oste-
omusculares relacionadas
ao trabalho (DORT) per-
mitindo ao colaborador
realizar suas funções com
o máximo de conforto,
segurança e eficiência.

As sessões de ginástica
laboral são aplicadas pela
fisioterapeuta Bianca Cor-
rêa Martins Coelho. Acon-
tecem às segundas-feiras
desde 8 de abril e já conta
com a adesão da maioria
dos que trabalham nos se-
tores do Centro Adminis-
trativo. Em breve, as aulas
serão levadas às outras re-
partições municipais.

PALESTRAS GE-
RAIS – Ainda seguindo o
cronograma de atividades,
o DEMEP promoveu,
nos dias 24 e 25 de abril,
na Cozinha Piloto, pales-
tra de Valorização Pesso-
al, Saúde e Segurança no
Trabalho.

As orientações foram
direcionadas a todos os
cozinheiros do setor,
mas a iniciativa será es-

tendida a outras áreas
da administração nuni-
cipal.

Outras informações
sobre as ações do Depar-
tamento de Saúde do
Trabalhador podem ser
obtidas no Centro Admi-
nistrativo (Rua Rio Gran-
de do Sul, 1810) ou pe-
los telefones 3711-2538
ou 3711-2549, durante
horário comercial.

 

Mutirão para arrecadar doações
acontece no dia 4 de maio e
abrangerá todos os bairros

salho neste ano estará
montado no bosque do
CAIC Djanira, onde no
feriado de 1º de Maio
acontece um evento cul-
tural para comemorar o
Dia do Trabalho.

Durante o evento o
Fundo Social manterá sua
barraca para esclarecer o
público sobre a importân-
cia da Campanha do Aga-
salho. “Temos certeza que,
como nos anos anteriores,
os resultados serão os me-
lhores possíveis”, destacam
os organizadores.

Desde o início do ano,
a Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer, em sua
nova gestão, abriu mais
espaço para que as crian-
ças dos bairros tivessem
acesso às práticas esporti-
vas, desenvolvendo e des-
cobrindo novos talentos.

Como resultado direto
dessas atividades, a pasta
está colhendo resultados
positivos em várias áreas,
com ênfase na prática do
futebol de salão e do fute-
bol de campo, com vitóri-
as das equipes avareenses
em importantes competi-
ções regionais.

Um exemplo pode ser
visto no último dia 19,
quando a equipe avareen-
se avareense venceu, pela
Copa TV Tem de Futsal
Masculino, a cidade de São
Miguel Arcanjo. No jogo,
que aconteceu na cidade de
Taquarituba, Avaré venceu
pelo placar de 6 a 4.

Na mesma categoria,
porém, em partidas válidas
para classificação nos Jogui-
nhos Abertos da Juventude,
que reúne times de todo
Estado, a equipe de Futsal

Futsal começa a mostrar resultados
em campeonatos regionais

Masculino Sub 19 venceu,
em jogo bem disputado, a
equipe de Itaí pelo placar de
5 a 3, vitória que a classifi-
cou para a próxima fase, em
Sorocaba.

Também o time de
Futsal Feminino, após
vencer Itaí por 4 a 2, está
classificado para a próxi-
ma etapa do campeonato.

Neste sábado, 27 de
abril, ainda pelos Jogui-
nhos Abertos da Juventu-
de, a equipe avareense de
futebol de campo jogará
com Iaras e, caso vença,
passa para a nova etapa do
campeonato.

Para os técnicos lota-
dos na Secretaria de Es-
portes, um dos aspectos
que contribuiu para o cres-
cimento da categoria, nos
últimos meses, foi a im-
plantação das escolas de
base nos bairros Tropical
e Vila Jardim. Suas unida-
des abrangem atletas de 08
a 15 anos.

Nos próximos dias será
divulgada a tabela de pla-
nejamento para o segundo
semestre das equipes de fut-
sal e de futebol de campo.

ESPORTE



Republicação com correção
RESOLUÇAO CMPD N.º 072/2013
Dispõe sobre interpretação de área rural

O Conselho Municipal do Plano Diretor, usando as atribuições que
lhe confere o artigo 143 da Lei Complementar n.º 154/2011, em con-
sonância com o aprovado na reunião ordinária realizada em 20 de
março de 2013, ao que se refere o Processo CMPD n.º 100/2013,
Considerando as características rurais do imóvel e a inexistência de
infra-estrutura e equipamento urbano,
RESOLVE:
Art. 1º.  Interpretar como área rural a área objeto da Matricula CRI n.º
50.410, localizada à Rodovia SP 255 KM 263+800 metros, com di-
mensão de cinco hectares, uma vez que suas características são
rurais e inexiste no local infraestrutura urbana que justifique  classifi-
cação diversa.
Art. 2º. A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Avaré, 20 de abril de 2013.

Marcos Boock Rutigliano
Presidente CMPD

RESOLUÇAO CMPD N.º 076/2013
Dispõe sobre interpretação do Anexo 2.

O Conselho Municipal do Plano Diretor, usando as atribuições que
lhe confere o artigo 143 da Lei Complementar n.º 154/2011, em con-
sonância com o aprovado na reunião ordinária realizada em 18 de
abril de 2013, ao que se refere o Processo CMPD n.º 102/2013,
RESOLVE:
Art. 1º. Interpretar os vinte e dois lotes integrantes do loteamento
denominado Vila São Miguel, registrados no CRI sob n.º 02 Matrícula
n.º 55.636, como ZM2 – Zona Mista 2.
Art. 2º.  A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Avaré, 22 de abril de 2013.

Marcos Boock Rutigliano
Presidente CMPD

RESOLUÇAO CMPD N.º 077/2013
Dispõe sobre interpretação do Anexo 2.

O Conselho Municipal do Plano Diretor, usando as atribuições que
lhe confere o artigo 143 da Lei Complementar n.º 154/2011, em con-
sonância com o aprovado na reunião ordinária realizada em 18 de
abril de 2013, ao que se refere o Processo CMPD n.º 105/2013,
Considerando as características do entorno,
RESOLVE:
Art. 1º. Interpretar a gleba de terras objeto da Matrícula n.º 55038 do
CRI como ZEIS – Zona Especial de Interesse Social.
Art. 2º.  A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Avaré, 22 de abril de 2013.

Marcos Boock Rutigliano
Presidente CMPD

A FUNDAÇÃO REGIONAL  EDUCACIONAL  DE AVARÉ – FREA soli-
cita orçamentos de empresas que atuem na área de contabili-
dade pública para futura contratação.
Especificação do objeto: Contratação de empresa especializa-
da para prestação de serviços contabilidade, na área pública e
atendimento ao Projeto AUDESP para 12 (doze) meses.
Do objetivo e da finalidade:
A execução dos serviços devem observar as normas editadas pelas
autoridades competentes a nível Federal, Estadual e Municipal, cum-
prindo-se os dispositivos de leis, portarias, resoluções, códigos de
ética e outras espécies normativas pertinentes.
DA SISTEMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
A contratada executará o objeto do contrato disponibilizando profissional
inscrito no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) especializado na
área de contabilidade pública para a seguinte distribuição de atribuições:
- Realizar 20 horas semanais de serviços prestados na sede da con-
tratante ou outro local indicado e autorizado pela contratante; em
horário a ser combinado com a contratante.
Os orçamentos podem ser enviados via e-mail, via correios ou entregues
pessoalmente no Protocolo da Fundação Regional Educacional de Avaré.
Via EMAIL: licitações@frea.edu.br   colocando no ASSUNTO:  OR-
ÇAMENTO EMPRESA CONTÁBIL
Via correio, ou pessoalmente no Protocolo da Fundação: sobrescritar
com a etiqueta abaixo:
FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – ORÇAMENTO EMPRESA CONTÁBIL
Praça Prefeito Romeu Bretas, 163 - Centro - 18700-902 – Estância
Turística de Avaré - SP | Informações pelo telefone: (14)3711-1828 r/
1810 Carmen ou r/1821 Luiz Mourato

FUNDAÇÃO REGIONAL  EDUCACIONAL  DE AVARÉ

PROCESSO SELETIVO IV SIMPLIFICADO DA
FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE

AVARÉ – FREA

PORTARIA  N 09 /2013
A Fundação Regional Educacional de Avaré – FREA, considerando o
disposto no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e Lei Munici-
pal 35, de 13 de junho de 1989, alterada pela Lei Municipal nº 379, de
05 de abril de 1999, torna pública a abertura de processo seletivo
simplificado para a contratação temporária dos seguintes servidores:
- 1 Professor de música, para o Ensino Fundamental I, com Graduação
em Pedagogia e Música ou cursando o último ano de pedagogia e música.
1. DO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES
1.1. As funções indicadas no presente edital são para atendimento às
necessidades temporárias e de interesse público, no âmbito da Fun-
dação Regional Educacional de Avaré.
2. DO OBJETIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
2.1. O presente edital tem como objetivo selecionar profissionais para
atuarem na FREA, pois não houve candidato aprovado no último con-
curso, não há cadastro de reserva para essa área, e não apareceram
candidatos no processo seletivo III de 2013, sendo que há necessidade
de contratação deste profissional por motivo de estar na grade curricular.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições serão feitas pessoalmente ou representado por
terceiro capaz na Secretaria da FREA, situada à Praça Prefeito Romeu
Bretas , nº 163, Centro, em Avaré, SP, das 08:00 às 12:00 e das
14:00 às 16:00, de 29 de abril à 03 de maio de 2013.
3.2. A FREA poderá autorizar a extensão de carga horária mediante
justificativa e solicitação formal da direção escolar.
3.3. Não será cobrada taxa de inscrição do candidato.
4. DOS REQUISITOS
4.1. O candidato aprovado e classificado neste Processo Seletivo
Simplificado, na forma estabelecida neste Edital, será contratado tem-
porariamente, se atendidas às seguintes exigências:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado que goze das prerrogativas do
art. 12 da Constituição da República;
b) gozar dos direitos políticos;
c) ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data de admissão;
d) estar quite com as obrigações eleitorais;
e) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, quando se tratar
de candidatos do sexo masculino;
f) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do car-
go, a ser aferida em perícia médica oficial, realizada pelo serviço médico
oficial da FREA ou, em sua falta, por quem este indicar;
5. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO
5.1. No ato da inscrição, fazem se necessários os seguintes documentos:
a) Documento de Identidade;
b) CPF;
c) Certificado da graduação ou declaração que o professor está cur-
sando o último ano de Pedagogia e Música.
.6. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
6.1. O processo seletivo simplificado será realizado através de apre-
sentação de um projeto de trabalho, para uma Banca, no dia 06 de
maio  de 2013, às 15h00min.
6.1.2. Tema: A música no Ensino Fundamental I.
6.1.3. Segunda Fase, de caráter eliminatório – consistirá em exame
médico pericial admissional.
7. DO EXAME MÉDICO PERICIAL ADMISSIONAL
9.1. De caráter eliminatório, será realizado por médico do trabalho.
9.2. Serão eliminados do Processo Seletivo Simplificado os candida-
tos considerados inaptos pela avaliação pericial.
8. DA CLASSIFICAÇÃO, RESUL TADOS E PRAZOS DE VALIDADE.
10.1. Os resultados do processo seletivo serão disponibilizados no
site http://www.frea.edu.br, no.
dia 10 de maio de 2013.
10.2. O comprovante de titulação acadêmica deverá ser apresentado
quando o candidato for convocado para o trabalho. Havendo divergên-
cia na documentação apresentada, o candidato será reclassificado
de acordo com a nova pontuação.
10.3. Havendo empate na classificação final dos candidatos aprova-
dos, a preferência será, respectivamente, do candidato:
a) com maior pontuação na titulação acadêmica;
b) com maior tempo de serviço;
c) que tiver mais idade.
9. DA VISTA, REVISÃO E RECURSOS.
11.1. O pedido de revisão deverá ser dirigido à Secretaria da FREA,
situada na Praça Prefeito Romeu Bretas, nº 163, no Centro, em Avaré,
SP, no dia 07/05/2013 de 08h00min as 11h00min e de 14h00min as
16h00min horas.
11.2. A solicitação deverá ser feita por escrito e protocolada na FREA.
11.3. Não serão aceitos pedidos de revisão feitos por Correios, Fax,
E-mail, etc.
11.4. As solicitações de revisão que não estiverem fundamentadas
serão imediatamente indeferidas.

10. DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
12.1. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instru-
ções contidas neste Edital.
12.2. A aprovação neste Processo Seletivo Simplificado não implica
em contratação imediata, mas apenas a expectativa de ser convoca-
do, seguindo rigorosa ordem de classificação, ficando tal convocação
condicionada à existência de vaga e ao excepcional interesse e con-
veniência da FREA.
12.3. De acordo com a legislação processual civil em vigor será a
comarca de Avaré o foro competente para julgar as demandas judici-
ais decorrentes do presente Processo Seletivo Simplificado.
12.4 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela dire-
toria executiva, observados os princípios e normas que regem a admi-
nistração pública.
Avaré (SP), 26 de abril de 2013.

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

19/04/13 A 24/04/2013

COMUNICADO
IMPORTANTE:

A Secretaria Municipal da Saúde, comunica a po-
pulação que a partir do dia 01/04/2013 o telefone
do Disque Saúde será 3711.1433.
Será apenas um número único que distribuirá as
ligações em 10 ramais.
Para maior agilidade no atendimento, pedimos que
ao utilizar o serviço, o usuário já esteja com o Car-
tão de Matrícula do Posto que deseja consultar, pa-
pel e caneta para anotar o dia e horário, médico,
Unidade de Saúde e número do protocolo.
Para que o serviço seja realmente eficiente, é ne-
cessário que, quando não puder comparecer a con-
sulta agendada, o paciente se lembre de desmarcar
a consulta, pois desta maneira outra pessoa pode-
rá se beneficiar utilizando esse horário. “Quando o
paciente falta, o médico fica à disposição e o pre-
juízo é de todos. Há inúmeras pessoas que neces-
sitam de atendimento e podem ser encaixadas nes-
tes horários que ficariam vagos”.
Vale ressaltar que nos meses de Janeiro e Feverei-
ro já foram agendadas 11.343 (onze mil trezentos
e quarenta e três) consultas nas Unidades Bási-
cas de Saúde, sendo que 6.575 (seis mil quinhen-
tos e setenta e cindo)  ligações foram apenas para
obter informações.
No total o Disque Saúde atendeu 17.918 (dezessete
mil novecentos e  dezoito) ligações nos dois primei-
ros meses.

Central de Agendamento de Consult as
Disque Saúde

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

RAPHAEL  MARIUZZO  BASTOS CRUZ
*01/09/1190            +19/04/2013

JOSÉ COSME RIBEIRO
*20/11/1953             +19/04/2013

THEREZINHA  DE JESUS SANTANA
*15/02/1950             +20/04/2013

NANCI DOMINGAS DOS SANTOS
*01/04/1967               +20/04/2013
MILENE ROCHA FIORIO AGUIAR
*14/04/1969             +23/04/2013

SANTINA MARIA DE ARAUJO
*29/03/1934             +24/04/2013
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O PATRONO
Avareense, nascido

em 15 de maio de 1905,
filho dos italianos Stela
Cassetari e Giuliano
Gambini, Duílio aprendeu
a ler sozinho. A paixão
pela leitura preencheu
toda a sua existência.

Autodidata, fez parte
da União Artística do In-
terior. Casou-se com Lu-
iza Tereza Montebugnoli,
com quem teve as filhas Josefina, pianista, e Este-
la, aquarelista.

Trabalhou por mais de 30 anos no funcionalis-
mo municipal, quando ocupou postos de relevo na
administração pública.

Poeta, Duílio era reservado e não divulgava seus
escritos. Porém, destacou-se como autor das le-
tras dos hinos municipais de Birigui, Itapetininga e
Mirassol. Após relutar muito, aceitou publicar, em
1983, a sua única coletânea poética: “Na margem
recurva do caminho”.

Faleceu em Avaré, perto de completar 85 anos,
em 10 de maio de 1989.

Visitando a EMEB Duílio Gambini

Instalada pelo governo
estadual em 1993, duran-
te a gestão Fleury Filho,
quando foi inaugurado o
Conjunto Habitacional
Duílio Gambini, a escola
que leva o mesmo nome
do bairro foi municipaliza-
da em 2010.

Com seis salas de aula,
que funcionam nos perío-
dos da manhã e da tarde,

AVARÉ, 27 DE ABRIL DE 2013 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 613 17

NOSSAS ESCOLAS

a unidade tem hoje 108
alunos matriculados nos
cursos de Jardim I ao 5º
ano, os quais recebem au-
las de Inglês, Artes, Edu-
cação Física e Informáti-
ca. Dispõem também de
atendimento em gabinete
odontológico próprio.

Dez professores e uma
equipe de 12 funcionári-
os, sob a direção da pro-
fessora Miriam Carvalho,
garantem as atividades
curriculares. Nesta sema-
na os alunos participaram
do Projeto Saúde, fazen-
do testes de visão com
acompanhamento de um
oftalmologista.

Atualmente a EMEB
Duílio Gambini está em
obras: além da troca do piso
do pátio, as salas passaram
por reformas e um novo
muro está sendo erguido.

A meta da direção é en-
volver os pais dos alunos na
criação de uma horta comu-
nitária, como forma de mo-

tivar o convívio familiar.
Outro projeto é a constru-
ção de um parque infantil.

A Escola Municipal de
Ensino Básico “Duílio

Gambini” fica na Praça
Padre Paulo Roberto Jus-
tino, nº 34. Informações
pelos telefones 3733-8109
e 3733-8111.

Projeto ganha a
parceria da
Secretaria de
Esportes

O Musical Impactto
será a atração do projeto
“Horto Em Canto”, orga-
nizado pela Secretaria
Municipal da Cultura e
que está agendado para a
tarde do próximo domin-
go, 28 de abril, às 16 ho-

EVENTO

“Horto Em Canto” terá atividades esportivas
ras, no Horto Florestal de
Avaré.

A partir desta edição o
projeto ganha uma parce-
ria permanente: a da Se-
cretaria Municipal de Es-
porte e Lazer, o que vai
permitir a realização de
prática de atividades fisi-
cas e esportivas para o
público presente, além das
atrações musicais.

Com a reabertura do
Horto Florestal, após a
recuperação de seu lago,

a Secretaria de Cultura
preparou-se para retomar
o “Horto Em Canto”,
evento já inserido no seu
calendário anual de ati-
vidades.

Esse projeto musical,
iniciado em 2001, tem
como finalidade valorizar
os músicos avareenses,
os quais, mensalmente
são convidados a se apre-
sentar no palco do Horto
Florestal.

Com a parceria fir-

mada com a Secretaria
de Esportes, através de
sua equipe de monito-

res, no amplo espaço
verde, o público poderá
jogar vôlei e futebol,

além de ser incentivado
à prática de atividades
aeróbicas.



RETIRE GRATUITAMENTE

O SEMANÁRIO OFICIAL DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ NO

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

COMUNICADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MUNICIPAL DE AVARÉ

01. Comunicado - 22 – GT Alimentos/DITEP , de 8-4-2013
Assunto: Proibição da comercialização, interdição e recolhimento
do produto Pimenta do Reino Moída, marca Santa Bárbara,data de fabri-
cação 03/06/2011, data de validade 03/06/2014,lote vide data de fab/Val,
fabricado por Comercial Santa Bárbara Ltda, CNPJ: 01.875.019/0001-44.
Insatisfatória: Produto impróprio para consumo humano por apresen-
tar 16600 UFC/g de Escherichia coli, acima, portanto, do limite máxi-
mo permitido pela Resolução RDC - 12/2001/ Anvisa.
Proibição da comercialização em todo o Estado de São Paulo.
Interdição pelas Equipes de Vigilância Sanitária Estadual e Municipal
das unidades do lote acima citado.

02.Comunicado de DEFERIMENTO  referente à protocolo: 2036/12
Data de Protocolo: 08/10/2012 CEVS: 350450301-561-000986-1-2 Data
de Validade:  Razão Social: GISLAINE CANDIDO PEREIRA DA
SILVEIRA - ME CNPJ/CPF: 16.830.615/0001-85 Endereço: Avenida
Pinheiro Machado, 777 box 01 Pinheiro Machado Município: AVARÉ
CEP: 18705-370 UF: SP Resp. Legal: GISLAINE CANDIDO PEREI-
RA DA SILVEIRA CPF: 02477667980
A Diretora da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ.
Defere o(a) Cadastro/Licença de Funcionamento Inicial do Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e obser-
var as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, fican-
do inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento

03.Comunicado de DEFERIMENTO  referente à protocolo: 237/13
Data de Protocolo: 29/01/2013 CEVS: 350450301-851-000558-2-4 Data
de Validade: 12/04/2014 Razão Social: ESCOLA DE EDUCAÇÃO
INFANTIL JARDIM DOS PEQUENINOS LTDA E CNPJ/CPF:
17.401.326/0001-23 Endereço: Rua Amaral Pacheco, 1145 Água Branca
Município: AVARÉ CEP: 18700-290 UF: SP Resp. Legal: WANIA
APARECIDA MIRA RODRIGUES CPF: 33551343845
A Diretora da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ.
Defere o(a) Cadastro/Licença de Funcionamento Inicial do Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e obser-
var as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, fican-
do inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento

04.Comunicado de DEFERIMENTO  referente à protocolo: 500/13
Data de Protocolo: 04/03/2013 CEVS: 350450301-960-000313-2-1 Data
de Validade: 12/04/2014 Razão Social: LILIAN ALVES PAIXÃO CNPJ/
CPF: 17.634.875/0001-48 Endereço: Rua Santos Dumont, 2163 Par-
que Residencial Brabância I Município: AVARÉ CEP: 18703-000 UF:
SP Resp. Legal: LILIAN ALVES PAIXÃO CPF: 25736683806
A Diretora da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ.
Defere o(a) Cadastro/Licença de Funcionamento Inicial do Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e obser-
var as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, fican-
do inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento

05.Comunicado de DEFERIMENTO  referente à protocolo: 762/13
Data de Protocolo: 03/04/2013 CEVS: 350450301-477-000026-1-5 Data
de Validade: 30/06/2013 Razão Social: REGINALDO ANTUNES DE
OLIVEIRA ME CNPJ/CPF: 68.853.928/0001-52 Endereço: RUA AN-
TONIO FERREIRA INOCÊNCIO, 346 VILA MARTINS Município: AVARÉ
CEP: 18701-510 UF: SP Resp. Legal: REGINALDO ANTUNES DE
OLIVEIRA CPF: 07208668809 Resp. Técnico: JULIANA MOTA GON-
ÇALVES CPF: 33749669856 CBO: Conselho Prof.: CRF No.
Inscr.:70859 UF:SP
A Diretora da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ.
Defere o(a) Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Res-
ponsabilidade técnica.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e obser-
var as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, fican-
do inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento

06.Comunicado de DEFERIMENTO  referente à protocolo: 1553/12
Data de Protocolo: 20/07/2012 CEVS: 350450301-863-000003-1-0 Data
de Validade: 30/06/2013 Razão Social: CAROLINA ANTONANGELO
FERNANDES AGUILAR CNPJ/CPF: 28007683801 Endereço:
RUA GOIAS, 1177 CENTRO Município: AVARÉ CEP: 18700-150 UF:
SP Resp. Legal: CAROLINA ATONANGELO FERNANDES AGUILAR
CPF: 28007683801 Resp. Técnico: CAROLINA ATONANGELO
FERNANDES AGUILAR CPF: 28007683801 CBO:  Conselho Prof.:
CRO No. Inscr.:74850 UF:SP
A Diretora da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ.
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e obser-
var as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, fican-
do inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento
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07.Comunicado de DEFERIMENTO  referente à protocolo: 1553/12
Data de Protocolo: 20/07/2012 CEVS: 350450301-863-000270-1-4 Data
de Validade: 30/06/2013 Razão Social: CAROLINA ANTONANGELO
FERNANDES AGUILAR CNPJ/CPF: 28007683801 Endereço: RUA
GOIAS, 1177 CENTRO Município: AVARÉ CEP: 18700-150 UF: SP
Resp. Legal: CAROLINA ATONANGELO FERNANDES AGUILAR
CPF: 28007683801 Resp. Técnico: CAROLINA ATONANGELO
FERNANDES AGUILAR CPF: 28007683801 CBO:  Conselho Prof.:
CRO No. Inscr.:74850 UF:SP
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Equipamen-
to: RAIOS X  ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL.
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e obser-
var as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, fican-
do inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento

08.Comunicado de DEFERIMENTO  referente à protocolo: 060/13
Data de Protocolo: 11/01/2013 CEVS: 350450301-561-000970-1-2 Data
de Validade:  Razão Social: ELZA EMIKO AKAMATSU - ME CNPJ/
CPF: 17.370.724/0001-20 Endereço: Rua Doutor Félix Fagundes, 1125
Vila São João Município: AVARÉ CEP: 18702-200 UF: SP Resp. Le-
gal: ELZA EMIKO AKAMATSO CPF: 15219572822
A Diretora da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ.
Defere o(a) Cadastro/Licença de Funcionamento Inicial do Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e obser-
var as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, fican-
do inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento

09.Comunicado de DEFERIMENTO  referente à protocolo: 2025/12
Data de Protocolo: 08/10/2012 CEVS: 350450301-477-000066-1-0 Data
de Validade: 30/06/2013 Razão Social: RAMOS OPTICA JOALHERIA
E RELOJOARIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 09.264.586/0001-76 Endere-
ço: Santa Catarina, 1565 RUA Centro Município: AVARÉ CEP: 18705-
090 UF: SP Resp. Legal: CLODOALDO CRUZ CPF: 26088897864
Resp. Técnico: CLODOALDO CRUZ CPF: 26088897864 CBO:  Con-
selho Prof.: N/A No.
Inscr.:2057/08 UF:RR
A Diretora da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ.
Defere o(a) Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Ra-
zão Social.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e obser-
var as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, fican-
do inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento

10.Comunicado de DEFERIMENTO  referente à protocolo: 451/13
Data de Protocolo: 25/02/2013 CEVS: 350450301-812-000005-1-5 Data
de Validade: 30/06/2013 Razão Social: AVARÉ DEDETIZADORA S/C
LTDA CNPJ/CPF: 03.543.838/0001-10 Endereço: Rua Salim Antônio
Curiati, 1021 Jardim Brasil Município: AVARÉ CEP: 18702-640 UF:
SP Resp. Legal: ROBSON GONÇALVES DE LIMA CPF: 06269120837
Resp. Técnico: JOÃO PINTO CAMPOS CPF: 02109780827 CBO:
Conselho Prof.: CRQ No. Inscr.:04406758 UF:SP
A Diretora da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ.
Defere o(a) Cadastro/Licença de Funcionamento Inicial do Estabele-
cimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e obser-
var as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, fican-
do inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento

11.Comunicado de DEFERIMENT O referente à protocolo: 1552/12
Data de Protocolo:
20/07/2012 CEVS: 350450301-863-000270-1-4 Data de Validade: 30/
06/2013 Razão Social: GUSTAVO VINICIUS CARDOSO CIMADON
CNPJ/CPF: 21648487807 Endereço: RUA GOIÁS , 1177 CENTRO
Município: AVARÉ CEP: 18700-140 UF: SP Resp. Legal: GUSTAVO
VINICIUS CARDOSO CIMADON CPF: 21648487807 Resp. Técnico:
GUSTAVO VINICIUS CARDOSO CIMADON CPF: 21648487807 CBO:
CRO No. Inscr.:75846 UF:SP
A Diretora da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ.
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Equipamen-
to: RAIOS X  ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e obser-
var as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, fican-
do inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento

12.Comunicado de DEFERIMENTO  referente à protocolo: 1552/12
Data de Protocolo:
20/07/2012 CEVS: 350450301-863-000003-1-0 Data de Validade: 30/
06/2013 Razão Social: GUSTAVO VINICIUS CARDOSO CIMADON
CNPJ/CPF: 21648487807 Endereço: RUA GOIÁS , 1177 CENTRO
Município: AVARÉ CEP: 18700-140 UF: SP Resp. Legal: GUSTAVO
VINICIUS CARDOSO CIMADON CPF: 21648487807 Resp. Técnico:
GUSTAVO VINICIUS CARDOSO CIMADON CPF: 21648487807 CBO:
Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:75846 UF:SP

A Diretora da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ.
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e obser-
var as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, fican-
do inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento

13.Comunicado de DEFERIMENTO  referente à protocolo: 256/13
Data de Protocolo: 31/01/2013 CEVS: 350450301-561-000979-1-8 Data
de Validade:  Razão Social: FABIO FRANCISCO MEI CNPJ/CPF:
17.464.398/0001-10 Endereço: Rua Diamantino Armando, 129 Vila
Esperança Município: AVARÉ CEP: 18703-800 UF: SP Resp. Legal:
FABIO FRANCISCO CPF: 27779230864
A Diretora da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ.
Defere o(a) Cadastro/Licença de Funcionamento Inicial do Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e obser-
var as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, fican-
do inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento

14.Comunicado de DEFERIMENTO  referente à protocolo: 1716/12
Data de Protocolo: 16/08/2012 CEVS: 350450301-561-000959-1-5 Data
de Validade:  Razão Social: JOÃO HENRIQUE DE SOUSA CNPJ/
CPF: 16.685.856/0001-88 Endereço: Rua José Eufrásio Leal, 41 Água
Branca Município: AVARÉ CEP: 18700-300 UF: SP Resp. Legal: JOÃO
HENRIQUE DE SOUZA CPF: 30089073851
A Diretora da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ.
Defere o(a) Cadastro/Licença de Funcionamento Inicial do Estabelecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e obser-
var as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, fican-
do inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento

15.Comunicado de DEFERIMENTO  referente à protocolo: 852/13 Data
de Protocolo: 12/04/2013 CEVS: 350450301-477-000123-1-9 Data de
Validade: 30/06/2013 Razão Social: DIAS E BATTEZATE LTDA ME
CNPJ/CPF: 17.098.342/0001-99 Endereço: Avenida Pinheiro Macha-
do, 1063 Pinheiro Machado Município: AVARÉ CEP: 18705-370 UF:
SP Resp. Legal: RODRIGO PETRIAGGI DIAS CPF: 34074592894 Resp.
Técnico: GUILHERME AUGUSTO ALVARENGA BATTEZATE CPF:
35524246879 CBO:  Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:57135 UF:SP
A Diretora da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ.
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Estabe-
lecimento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e obser-
var as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, fican-
do inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento

16.Comunicado de DEFERIMENTO  referente à protocolo: 2373/12
Data de Protocolo: 07/12/2012 CEVS: 350450301-477-000121-0-6 Data
de Validade: 30/06/2013 Razão Social: VINICIUS DE OLIVEIRA JE-
SUS - ME CNPJ/CPF: 17.137.071/0001-33 Endereço: Rua Doutor
Félix Fagundes, 640 sala 01 Vila Timóteo Município: AVARÉ CEP:
18701-370 UF: SP Resp. Legal: VINICIUS DE OLIVEIRA JESUS CPF:
40781580803 Resp. Técnico: JULIANA DE JESUS ANDRADE CPF:
37911319820 CBO:  Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:65.457 UF:SP
Resp. Técnico: LUCIANE GARCIA DOS SANTOS CPF: 68836775934
CBO:  Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:44779 UF:SP
A Diretora da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ.
Defere o(a) Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Assunção.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e obser-
var as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, fican-
do inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 084/2013
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 indeferimento de posse e não
comparecimentos dos 74º, 75º, 76º, 77º, 79º e 82º classificados ,
convoca os classificados no Concurso Público  nº 003/2012, publi-
cado em 14/11/2012, homologado pelo Decreto nº 3453/2013 de 10/
01/2013, publicado em 12/01/2013 para o cargo de Professor Adjun-
to,  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 Pesso-
al, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
83º EVERTON DOS SANTOS MACHADO
84º SONIA MARIA DA COSTA IVALE
85º ANA DE LOURDES MIONI NAKAMURA
86º JAQUELINE RODRIGUES
87º LUCIANA APARECIDA DE SOUSA ADÃO
88º CELIA ALVES DE OLIVEIRA
89º MARIA BENEDITA BENTO
Estância Turística de Avaré, aos 26 dias do mês de Abril de 2013.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO – CONFORME L.C. 151 1/2011
DENOMINAÇÃO PROFESSOR ADJUNTO
Realizar a substituição eventual e temporária do PEBI e PEB II; reger
classes e ministrar aulas atribuídas a titulares de cargos nos casos
de substituição temporária, assumindo todas as atribuições do do-
cente substituídos durante o período de substituição; reger classes e
ministrar aulas cujo número reduzido não justifique o provimento de
cargos; participar da elaboração da proposta pedagógica da unidade
escolar; auxiliar o professor titular na regência de classe; atuar em
processos de recuperação para alunos de menor rendimento; execu-
tar demais atribuições correlatas estabelecidas pelo Diretor de esco-
la ou pela Secretaria Municipal da Educação.
REQUISITO Graduação em curso superior de licenciatura plena em
Pedagogia com habilitação específica ou em Curso Normal Superior
CARGA HORÁRIA 20 horas semanais

RETIRE GRATUITAMENTE
O SEMANÁRIO OFICIAL DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ NO
PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 085/2013
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 o não comparecimento do 09º
classificado, convocado através do Edital de Convocação nº081/
2013, 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 PEB II- Inglês,
conforme classificação abaixo descrita, para contrato temporário regi-
do pela CLT para suprir licença maternidade de servidora, a compare-
cer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publi-
cação 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
10º MARY APARECIDA DA SILVA SROUR
Estância Turística de Avaré, aos 26 dias do mês de Abril de 2013.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretário Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 151 1/2011
DENOMINAÇÃO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da  L.C. Nº 1511/2011
REQUISITO Graduação em curso superior de licenciatura plena
em disciplinas específicas das áreas do currículo das unidades escola-
res do sistema municipal de ensino de acordo com a legislação vigente
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CONVITE
A Secretaria Municipal de Turismo convida os pescadores amado-
res e esportivos, bem como proprietários de pesqueiros, lojas de
artigos de pesca e demais interessados no desenvolvimento turís-
tico de Avaré para uma reunião de trabalho no qual será abordada
a seguinte pauta:
1-Criação de Roteiro de Pesca Embarcada na Represa de
Jurumirim;
2-Criação de Roteiro dos Pesqueiros da Estância Turística de Avaré;
3-Fortalecimento de eventos de pesca amadora e esportiva na Re-
presa de Jurumirim;
-Outros assuntos de interesse coletivo.
DATA- 29/04/2013 (segunda-feira)
HORÁRIO - 19h
LOCAL - CAC- Rua Rio de Janeiro, 1.768, centro
Contamos com sua valiosa presença!

FERNANDO ALONSO
Secretario Municip al de Turismo



EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 086/2013
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, 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
PEB II- Educação Física,  conforme classificação abaixo descrita,
para contrato temporário regido pela CL T para suprir afast a-
mento de servidores, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departa-
mento 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
06º WILSON DOUGLAS ASSUMPÇÃO
07º LUIZ GUSTAVO OKIISHI
Estância Turística de Avaré, aos 26 dias do mês de Abril de 2013.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretário Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 151 1/2011
DENOMINAÇÃO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da  L.C. Nº 1511/2011
REQUISITO Graduação em curso superior de licenciatura plena
em disciplinas específicas das áreas do currículo das unidades escola-
res do sistema municipal de ensino de acordo com a legislação vigente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 087/2013
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 aumento na demanda de AEE ,
convoca os classificados no Concurso Público  nº 002/2011, publi-
cado em 26/03/2011, homologado em 17/05/2011, publicado em 21/
05/2011, para o cargo de PEB II ( Antigo Professor de Educação
Especial),  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
06º LUCINEIDE MARQUES DOS SANTOS
Estância Turística de Avaré, aos 26 dias do mês de Abril de 2013.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

DECRETOS

Lei nº 1.669, de 23 de abril de 2013
(Altera a redação do Parágrafo Único do Artigo 4º da Lei nº 1.405,
de 25 de Outubro de 1.983, que dispõe sobre a criação do Fundo

Social de Solidariedade e dá outras providencias.)

 Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 31/2013)
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 Parágrafo Único do Artigo 4º da Lei nº 1.405, de 25 de
Outubro de 1.983, passa a ter a seguinte redação:-
Artigo 4º  - ...........................................................................
Parágrafo Único – Comporão o Conselho, a convite do Prefeito, re-
presentantes da Comunidade, entre os quais poderão se incluir:- (NR)
a) Representante das Pastorais;
b) Representante de Entidade de Assistência Social;
c) Representantes dos Rotary Clubes de Avaré;
d) Representante da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvol-
vimento Social;
e) Representante da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária
de Avaré;
f) Representante da Secretaria de Educação;
g) Representante do Conselho Tutelar;
h) Representante da Secretaria de Direitos da Pessoa com deficiência;
i) Representante da Ordem dos Advogados do Brasil;
Artigo 2º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogada a Lei nº 22, de 22 de fevereiro de 2001.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 23 de abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

LEIS

Decreto nº 3.550, de 19 de abril de 2013.
(Nomeia a Comissão Organizadora da 53ª CORRIDA PEDESTRE

“O OPERÁRIO” ).

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 53ª Corrida Pedestre “O Operário”, que será realizado no dia 1º de
maio de 2013:-
CLAYTON FALANGHE MACÁRIO  – Presidente;
ADRIANA PEDROSO FERREIRA TAMASSIA – Tesoureiro;
ALEXANDRE FAUSTINO – Membro;
ROSIMARY S. GONÇALVES – Membro;
ADÃO DE CAMPOS – Membro
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 19 de abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº 3.551, de 22 de abril de 2013.
(Ratifica a nomeação da Comissão de Revisão do Plano de
Cargos, Carreiras e Remuneração da Educação Básica

Municipal e do Estatuto do Magistério Público Municipal ).

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 ratificada, na forma abaixo, a Comissão de Revisão
do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Educação Básica
Municipal e do Estatuto do Magistério Público Municipal :-
Aparecida Sonia de Assis Nishihara
 Representante dos Professores de Educação Básica I – PEB-I –
Educação Infantil (eleita pelos pares);
Selma Santos
Representante dos Professores de Educação Básica I – PEB-I – En-
sino Fundamental (eleita pelos pares);
Maria Isabel T eodoro Neves Antunes
Representante dos Professores de Educação Básica II – PEB II (elei-
ta pelos pares);
Elaine Silveira Saito
Representante de Professor Monitor/Adjunto (eleita pelos pares);
Lourdes Evani Ferreira Gaspar
Representante da Educação de Jovens e Adultos – Etapa II (EJA-II)
(eleita pelos pares);
Gislene Cristina Dalcim Medeiros
Representante da Classe de Apoio – Auxiliar de Desenvolvimento In-
fantil (ADI) – (eleita pelos pares);
Miriam Cristina T onini
Representante do Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos
de Avaré (indicada pelo referido sindicato);
Irani Montanha
Representante do Conselho Municipal de Educação (indicada pelo
referido Conselho);
Elaine Cristina de Melo Bonsaglia
Representante do Conselho Municipal do FUNDEB (indicada pelo re-
ferido Conselho);
Vilma Tereza Deolim
Representante da Secretaria Municipal de Educação (indicada pela
referida Secretaria);
Roberto Marcio Batista
Representante da Secretaria Municipal da Administração (indicado
pela referida Secretaria);
Jaime Aparecido Pepe
Representante da Secretaria Municipal da Fazenda (indicado pela
referida Secretaria);
Antonio Cardia de Castro Junior
Representante da Procuradoria Geral do Município (indicado pela re-
ferida Procuradoria);
Fátima Cristina V eiga Benini
Representante dos Supervisores da Rede Municipal de Ensino (indicada
pelos pares);
Maria José da Cunha
Representante da Educação Especial da Rede Municipal de Ensino
(indicada pelos pares);
Vera Maria Felix Conforti
Representante dos Diretores (indicada pelos pares)
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em  22 de abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto n.º 3.554, de 24 de abril de 2013.
(Dispõe sobre fixação de valores para cobrança de tarifas dos

serviços de táxi e dá outras providências).

PAULO DIAS NOVAES FILHO,  Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º  - Os taxímetros devem ser alterados para marcarem os
valores em reais constantes neste Decreto e devem ser verificados
junto ao INMETRO, em data estipulada pelo mesmo.
Artigo 2º  - Ficam estipulados os seguintes valores em reais para as
tarifas dos serviços de táxi na Estância Turística de Avaré:
Bandeirada................................................... R$   5,00
Quilômetro rodado na Bandeira I................ R$   2,90
Quilômetro rodado na Bandeira II.............. R$   4,00
Hora parada................................................ R$  12,50
Volume superior a 0,60 cm (por unidade).. R$   1,00
Parágrafo único: A Bandeira II corresponde a dispositivo integrante
do taxímetro, que poderá ser acionado no horário das 18:00 às 06:00
horas nos dias úteis e aos sábados, a partir das 13:00 horas, sendo
livre nos domingos e feriados.
Artigo 3º  - É facultada a utilização da tarifa na Bandeira II no mês de
dezembro.
Artigo 4º  -  O reajuste da tarifa anual se dará todo dia 1º de Maio,
tendo como base a variação do IGP-M do período.
Artigo 5º  - Este Decreto entrará em vigor a partir de 1º de maio de
2013, ficando revogado o Decreto nº 2.376, de 23 de março de 2010.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 24 de abril de 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO
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Decreto nº 3.555, de 24 de abril de 2013
(Autoriza a elevação das tarifas da EMPRESA RÁPIDO LUXO

CAMPINAS LTDA.)

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:-
Artigo 1º:-  Fica autorizada a elevação das tarifas de transporte cole-
tivo, explorado nesta cidade, pela EMPRESA RÁPIDO LUXO CAM-
PINAS LTDA., a partir do dia 1º de maio de 2013, na forma abaixo:-
- Tarifa única para todas as linhas do Município:- R$ 2.65 (Dois reais e
sessenta e cinco centavos).
Parágrafo Primeiro: - Fica estipulado, ainda, que os estudantes,
mediante apresentação de atestado escolar, durante os meses leti-
vos, passarão a usufruir de um desconto especial de 50% (cinqüenta
por cento) na aquisição de passes escolares.
Parágrafo Segundo:-  Os usuários portadores de cartões, os quais
os adquirem para o transporte semanal e/ou mensal, gozarão de des-
conto no valor de R$ 0,10 (dez centavos) na tarifa acima.
Artigo 2º: - Este Decreto entrará em vigor a partir de 1º de maio de 2013.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 24 de abril 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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SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Após os 10 minutos de tolerância, se o usuário não
adquiriu um novo tíquete, ele será notificado com aviso de

Nota de esclarecimento
A empresa Autoparque do Brasil, concessionária de ser-

viços de estacionamento rotativo em Avaré, devido a acon-
tecimentos que geraram dúvidas nos usuários, esclarece
que existem dois tipos de notificações. Confira, a seguir, as
diferenças visuais entre os tíquetes:

 - Tolerância de 10 minutos - O veículo pode permane-
cer estacionado por 10 minutos em uma vaga e, com isso,
seu proprietário terá  tempo de adquirir novo tíquete, confor-
me modelo ao lado:

 No entanto, cabe salientar
que, mesmo após ser notifica-
do, o motorista terá 10 minu-
tos para adquirir um novo tíque-
te, de qualquer valor, e juntar
com a notificação, bastando
colocar na parte de CIMA do
parquímetro para a imediata
regularização. Se após 10 mi-
nutos o usuário não regularizar

cobrança de tarifa (R$ 12,00),
a ser recolhido em qualquer
máquina no prazo de 24 horas
a partir de sua emissão. Veja
modelo a seguir:

sua situação, ele terá que pagar a tarifa de R$ 12,00, que cor-
responde à pós-utilização e que dá direito ao estacionamento
por 2 horas, a contar do horário do aviso de notificação (colo-
car no painel do carro o aviso de notificação e o ticket de paga-
mento).

Depois basta juntar o tíquete, colocar dentro do envelope
(que é deixado junto coma notificação) e colocar no parquíme-
tro. Assim, o motorista não precisa ir até a Central de Atendi-
mento. Caso necessite, ele também pode pedir auxílio a um
dos monitores.

Vale destacar que os fiscais da Autoparque também tro-
cam moedas, regularizam notificação e vendem cartões aos
usuários. O valor varia entre 15 reais a recarga e 20 reais o
cartão novo.
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HORÁRIO DE ÔNIBUS URBANOS

ADMINISTRAÇÃO

A Secretaria Municipal de Adminis-
tração implantou, na última semana, mais
um dispositivo para dar transparência aos
serviços prestados pela Prefeitura: a par-
tir de agora, a população em geral pode
fazer o acompanhamento “on line” de

Prefeitura lança acompanhamento virtual de protocolos
Medida é automática para requerimentos formulados desde o dia 25 de abril

protocolos, através da internet. Com isso,
o contribuinte pode consultar seus reque-
rimentos sem a necessidade de se loco-
mover até o Centro Administrativo Mu-
nicipal.

Para fazer a consulta, basta ter em

mãos o número do protocolo e a chave
de validação, que é impressa ao lado
do mesmo documento. Para protoco-
los anteriores a 25 de abril deste ano,
o contribuinte deverá se deslocar uma
única vez, de posse do comprovante,

para que seja emitida a senha pelo Se-
tor de Protocolo

O acompanhamento virtual dos pro-
tocolos pode ser feito por meio de link
no site oficial da Prefeitura de Avaré -
http://avare.sp.gov.br .
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MEMÓRIA VIVA

Há 60 anos,
surgia a

Sobre as origens da
Fundação Padre Emílio Immoos

Vera Cruz
GESIEL JÚNIOR

Ideal que polarizou os
pensamentos do Padre
Emílio Immoos (1899-
1981), a Vera Cruz ilumi-
nou os esforços do admi-
rável missionário suíço.
Para essa obra o inesque-
cível sacerdote dispensou
todas as suas energias vi-
tais e espirituais.

Historicamente, a atu-
al Fundação Padre Emílio
Immoos foi plantada na
tarde de 3 de maio de
1953. Sua meta primordi-
al era a educação rural e,
portanto, a instituição ja-
mais teve fins lucrativos.

Da assembleia que
criou a Instituição Vera
Cruz, realizada na sede
das Associações Religio-
sas de Avaré (onde hoje
fica o Centro Pastoral
Monsenhor Celso), to-

O fundador
Nascido em Ingenbo-

hl, no cantão suíço de
Schwyz, em 28 de junho
de 1899, Alois Emil Im-
moos - o querido Padre
Emílio - marcou época
em Avaré.

Alto, loiro e forte, or-
denou-se padre em
1923, em Milão, Itália.
Doutorou-se em teologia
pela Universidade Gre-
goriana de Roma.

Em 1935, veio ao
Brasil estudar as condições da região e, dois anos
depois, voltou acompanhado de 120 imigrantes
para formar uma cooperativa na Fazenda Caritas.
O projeto, porém, não vingou.

Convidado, lecionou sociologia no Instituto
de Ensino Sedes Sapientiae. Em 1953, adquiriu
terras e criou um instituto de educação rural, ao
qual deu o nome de Instituição Vera Cruz. Ali aco-
lheu adolescentes desamparados.

Agraciado com o título de “Cidadão Avare-
ense” em 1973, no ano seguinte o bom sacerdote
recebeu a Medalha do Valor Cívico do Governo
de São Paulo. Morreu em 7 de janeiro de 1981.

Hoje, ele tem o seu nome dado a uma escola
estadual, a um conjunto habitacional e à Institui-
ção Vera Cruz que, reformulada em 1996, passou
a se chamar Fundação Padre Emílio Immoos.

Padre Emílio, agachado no centro da foto, com um menino, na fundação da V era Cruz, 1953.
maram parte influentes
personalidades da época.

Representantes de vári-
os segmentos - comercian-
tes, agricultores, pecuaris-
tas, educadores, médicos e
advogados – integraram a
sua primeira diretoria. To-
dos interessados a dar am-
paro a crianças e jovens do
campo, os quais precisavam
ser tecnicamente instruídos
para atuar no meio rural.

Presidiu o ato o advo-
gado Deolindo Roberto
Barbosa, indicado como
presidente da primeira di-
retoria, também composta
por Dari Silveira Barcelos
(1º vice-presidente), Aveli-
no Theodoro Menck (2º
vice-presidente), Esther
Pires Novaes (secretária
geral), Lina Brandi (2ª se-
cretária), Alcebíades Le-
mos de Moura Leite (te-
soureiro geral), Edson Leal

Garcia (1º tesoureiro), Fer-
nando Giraldi Neto (2º te-
soureiro), Orlando Palesi
(delegado) e Padre Emílio
Immoos (procurador geral).

Tão logo ficaram co-
nhecidos, os estatutos da
Vera Cruz foram aprovados
na presença dos deputados
Sylvestre Ferraz Egreja e
João Salgado Sobrinho, os
quais se comprometeram a
cooperar para o bom funci-
onamento da nova entida-
de. Idêntico compromisso
firmou-o o então prefeito
Romeu Bretas.

Comovido, Padre Emí-
lio pediu a palavra, frisan-
do antes que não gostava
de falar em ocasiões como
aquela. Sem esconder a sua
fé, declarou com genuíno
sotaque germânico:

“O que venho fazendo
nada mais é do que cum-
prir um juramento. Feliz-
mente tudo vem sendo re-
solvido a contento. Tudo
devo unicamente à Divina
Providência. Tudo o que
fazemos, afinal, é pela
causa de Deus Nosso Se-
nhor. Por isso, nas ora-
ções não deixo de pedir
luzes para solucionar os
problemas de cada dia.
Mas hoje quero agradecer

a todos aqueles que, mes-
mo em dificuldades, não
se negaram a nos ajudar
de maneira decisiva”.

CRUZES SIMBÓLI-
CAS - Durante a cerimô-
nia, o sacerdote confessou
que, na hora de comprar o
lote de terras para a Vera
Cruz, não tinha mais do que
trinta centavos no bolso. Ao
ouvi-lo a respeito do proje-
to, o coronel Avelino Men-
ck deu-lhe o dinheiro neces-
sário. Dito isso entregou ao
benfeitor um crucifixo.

Essa “divina lembrança”
o fundador a entregou tam-
bém aos dois parlamenta-
res presentes, à professora
Esther Novaes, ao advoga-
do Dari Barcelos, ao em-
presário Antônio Figueire-
do e ao casal Cecília e De-
olindo Barbosa. Foram eles
os primeiros a acreditar nes-
se sonho em favor da in-
fância necessitada.

Nos dias seguintes,
Padre Emílio, infatigável,
partiu em busca de quem
queria ajudar. Conseguiu
reunir um grupo pequeno
de crianças, algumas de
colo, divididas em ran-
chos. O bonito lugar dis-
punha de instalações rús-
ticas num ambiente pobre.

Cartão postal da Instituição V era Cruz, 1973.

A Vera Cruz nasceu
assim: com o ideal de re-
viver capítulos do Evan-
gelho por meio da parti-
lha fraterna. Ideal cruci-
ficado no tempo, mas

que, seis décadas de-
pois, apesar das vicissi-
tudes da história, é man-
tido por quem ainda crê
na força da solidarieda-
de humana.

Padre Emílio, numa de
suas últimas fotos, 1980.
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EDUCAÇÃO

Até metade do ano a
c idade contará  com
mais um centro de edu-
cação infantil. No bair-
ro São Judas a Prefei-
tura da Estância Turís-
tica de Avaré está cons-
truindo uma creche tipo
C, que abrigará 112 cri-
anças.

A obra, que poderá
ser inaugurada no se-
gundo semestre, está
sendo executada com
recursos federais do
Programa Nacional de
Reestruturação e Aqui-
sição de Equipamentos
para a Rede Escolar Pú-
blica de Educação In-
fantil (ProInfância), que
possibilitam a constru-
ção de creches e esco-
las de educação infantil,
além de compra de equi-
pamentos para a rede fí-
sica escolar do mesmo
nível educacional.

Até  o  f ina l  deste
ano, a Prefeitura, atra-
vés da Secretaria de
Educação, pretende ze-
rar o déficit existente
de vagas nas creches
locais.

Outra creche, esta
do Tipo B, para 224 cri-
anças,  está com sua
construção projetada
para o Jardim Paraíso.
A obra, que também
será erguida com recur-
sos l iberados pe la
União, ainda está em
fase de licitação.

DEMANDA RE-
PRIMIDA  – As duas
novas unidades escola-
res irão reduzir a De-

Construção de creche Tipo C termina em junho
Unidade atenderá o bairro
São Judas e ajudará a solucionar
falta de vagas para o setor

manda Reprimida exis-
tente no tocante a va-
gas em creches em Ava-
ré e dará, para o setor,
uma reserva de inscri-
ção, em cada creche,
entre 10 e 20 vagas.

Atualmente, as no-
vas salas construídas
no CEI Dona Bidunga,
que devem entrar em
funcionamento ainda
neste primeiro semes-
tre, abrirão 100 novas
vagas para as crianças
dos bairros Vila Jardim
e adjacências.

Obras de ampliação
executadas nas CEIs
Maria Isabel Domin-
gues Leal, Geraldo Be-
nedete e Adalgiza Ward
vão disponibilizar mais
280 vagas.

Quando estiverem
prontas, as creches ti-
pos B e C, por sua vez,
elevarão o número de
vagas para 616, possi-
bilitando o superávit de
75 inscrições.

Importante subl i -
nhar que a Educação
também está contando
com a Creche Escola a
ser construída no bair-
ro São Rogério, ainda
em fase de finalização
pela construtora res-
ponsável. Desta forma,
os bairros próximos não
sentirão o impacto da
mudança das famílias
para o novo conjunto
habitacional. Essa futu-
ra creche tem sua ins-
talação prevista para o
primeiro semestre de
2014.

Com o objetivo de
esclarecer os motivos que
obrigaram a Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré a adiar a conces-
são de reajuste aos servi-
dores municipais, repre-
sentantes da atual admi-
nistração realizaram, na
última sexta-feira, dia 26/
04, uma reunião com a
presidente do Sindicato
dos Funcionários Públi-
cos do Município de Ava-
ré e Região, Sonia Maria
Vailati, do vice-presiden-
te da entidade, Anderson
José Simioni, da presi-
dente da Associação dos

Prefeitura explica aos representantes
dos servidores sobre adiamento do reajuste

EDUCAÇÃO

O Executivo está impedido de conceder aumento, porque os gastos com pessoal
ultrapassaram o limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Servidores Municipais,
Cida Dalcim, e dos advo-
gados do sindicato, Mar-
cio Vailatti e angélica Aze-
vedo.

Conforme ressaltou o
representante do Executi-
vo, devido a várias irregu-
laridades cometidas por
gestões anteriores, os gas-
tos com pessoal (incluin-
do os servidores  da Pre-
feitura, da Avareprev e da
FREA) ultrapassaram o li-
mite estabelecido pela Lei
de Responsabilidade Fis-
cal.

Segundo informações,
no último quadrimestre de

2012, os gastos com pes-
soal chegaram a 56,28%
da arrecadação do muni-
cípio.  A Lei de Respon-
sabilidade Fiscal (artigos
19 e 20) estabelece que a
despesa total com pessoal
do Executivo não pode
exceder 54% da receita
corrente líquida.

A Lei de Responsabili-
dade Fiscal (artigo 22) de-
termina ainda que, ao ul-
trapassar o limite estabe-
lecido na Lei, a Prefeitura
está impedida de conceder
vantagem, aumento, rea-
juste ou adequação de re-
muneração, criar cargo,

emprego ou função, al-
terar estrutura de carrei-
ra que implique em au-
mento de despesa, entre
outras medidas.

Para tentar resolver
esse problema, desde ja-
neiro, a Prefeitura já vem
adotando medidas resol-
ver esse problema. Em
função da impossibilida-
de de aumentar a receita
em curto prazo de tem-
po, a única alternativa
encontrada foi a redução
de gastos com pessoal,
como, por exemplo, a
organização do pagamen-
to de horas extras.


