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 Banco do Povo abre 
atendimento online

Copa de Jiu-Jitsu arrecada
brinquedos para ação solidária

Festa das Crianças acontece 
na Concha Acústica

Orçamento 2014 será debatido 
em audiência pública na Câmara

Avareenses se destacam nos 
Jogos Regionais do Idoso

No dia 24, evento promove shopping 
e torneio leiteiro no recinto da Emapa

Avaré montará usina de resíduos de construção civil
Prefeitura começa a cons-

truir a base para suporte do 
equipamento cedido pelo 
Estado

Celso Viáfora encerra a Fampopinha 2013

Show será no Colégio Dimensão neste sábado, às 19h30
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Na manhã do último dia 7, a direção do Banco do Povo 
Paulista – Agência Avaré – fez a entrega simbólica de nova 
remessa de empréstimos. A cerimônia, na Sala do Empre-
endedor, Centro Administrativo Municipal, foi marcada 
pelo anúncio da implantação do sistema de atendimento 
online na unidade, a primeira a prestar este serviço em 
todo o Estado de São Paulo.

 Além dos dirigentes municipais, prestigiaram o ato 
o diretor especial do Banco do Povo Paulista, Dráuzio 
Vitiello, o presidente do Sindicato dos Comerciários, 
Flávio Zandoná e representantes do Legislativo e do 
SEBRAE Avaré. 

Na oportunidade, receberam cheques de emprésti-
mos Cláudio Aparecido Sanches, Fabíola Faria – ME, R.R. 
Pereira, Estúdio Moacir Foto Vídeo, Maria Aparecida Rissi, 
Lúcia Tiemi, Flávio Magalhães, Espaço de Dança Alicita 
Toledo e José Félix.

Segundo representantes da agência local do Banco 
do Povo local, o atendimento online  servirá para que 
mais pessoas e pequenos empresários tenham acesso 
às linhas de crédito disponibilizadas pelo Estado. 

Para ter acesso às informações, o interessado deverá 
acessar o link disponibilizado no site da Prefeitura (www.
avare.sp.gov.br) – e preencher os itens solicitados, en-
viando suas dúvidas e solicitações para o Banco do Povo. 

Se a experiência der certo, o canal online será implan-
tado nas demais agências do Banco do Povo no Estado. 
Informações diretamente pelo telefone 3732-6101, 
durante horário comercial. 

Banco do Povo abre atendimento online
Avaré é a primeira do Estado a disponibilizar esse tipo de serviço à população

Ouvidoria Municipal

3711 2500



AVARÉ, 12 DE OUTUBRO DE 2013 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 637 3

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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem crono-
lógica para pagamentos, aquisição de peças para trator emapa.
Fornecedor : Alaine Maratta-Me
Empenho: 10029/2.013.
Valor : R$ 345,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cro-
nológica para pagamentos, aquisição de corda para mastro de 
bandeira.
Fornecedor : Agroforte Agricola e Pecuaria de Avaré Ltda.
Empenho: 11868/2.013.
Valor : R$ 70,20

Avaré,05 de Outubro 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 Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cro-
nológica para pagamentos,  fornecimento de peças para a frota 
municipal.
Fornecedor : Alberto Caio Tamborrino Epp
Empenho:11583, 11574, 10738, 10578, 10708, 10735, 10577, 
10719/2.013.
Valor : R$ 10.420,69

Avaré, 05 de Outubro 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 Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cro-
nológica para pagamentos, contratação de diagramador para 
montagem do semanário oficial.
 Fornecedor :Alexandre Alves Koch
Empenho:10013/2.013.
Valor : R$ 1.025,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem crono-
lógica para pagamentos, serviço de monitoramento e vigilancia 
eletronica no predio do fundo social de solidariedade.
 Fornecedor : Alves & Batista Alarmes Ltda Me
Empenho:424/2.013.
Valor : R$ 60,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem crono-
lógica para pagamentos, fornecimento de carne, para secretaria 
de educação.
Fornecedor: Atacadão Fartura Ltda. - Me
Empenho: 10632/2.013
Valor : R$ 1.266,88

Avaré, 05 de Outubro 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 Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cro-
nológica para pagamentos, fornecimento de peças para a frota 
municipal.
 Fornecedor : Autodiesel Comércio de Auto Peças Ltda  
Empenho: 10004,11565,10247,10015,10245,10248/2.013.
Valor : R$ 5.025,15

Avaré, 05 de Outubro 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 Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem crono-
lógica de pagamentos por se tratar de fornecimento de medica-
mento para atender os pas e pronto socorro,a rede publica em 
geral.
Fornecedor : Avaremed distribuidora ltda me
Empenhos: 10034,10784,10033,10252,9942,9151,10032,9941,
9944,9940,9943,9939,
9945,9150/2.013.
Valor : R$ 23.312,06

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem crono-
lógica para pagamentos, contratação de empresa especializada 
para a locação de equipamentos de som e iluminação para even-
tos da secretaria municipal de cultura e lazer
 Fornecedor : Benedicto Machado – Sonorização Me
Empenho:6049/2.013.
Valor : R$ 1.300,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronoló-
gica de pagamentos por se tratar de fornecimento de Aquisição 
de protetor solar para o DST AIDS e agentes comúnitarios.
Fornecedor : Biológica Com.Prod.Hospitalares Ltda.
Empenhos: 9096/2.013.
Valor : R$ 1.081,20

Avaré, 05 de Outubro de 2013.
 PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nostermos 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cronoló-
gica para pagamentos, serviço prestado c/veiculos.
 Fornecedor : Carolina Scuro Andrade Teixeira - me
Empenho:10598,10782,10780,10643/2.013.
Valor : R$ 2.140,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cronoló-
gica para pagamentos, fornecimento de material de construção 
e pintura.

 Fornecedor : Cristiano V.Camilo Treinamentos me
Empenho:7908,8762/2.013.
Valor : R$ 9.187,60

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronoló-
gica de pagamentos por se tratar de fornecimento de Aquisição 
de suporte de TV universal para secretaria da saúde.
Fornecedor : Cybelar Com.e Ind.Ltda.
Empenhos: 9282/2.013.
Valor : R$ 39,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cro-
nológica para pagamentos, produtos para solda oxigenio – para 
manutenção dos veiculos e maquinas desta municipalidade.
 Fornecedor : Daniel Gustavo Costa Cruz - Me
Empenho:10008/2.013.
Valor : R$ 180,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cronoló-
gica para pagamentos, fornecimento de gás para as secretarias 
municipais.
Fornecedor: Dorival Dionizio Gomes -Me
Empenho: 12410,11922,12168,12167/2.013
Valor : R$ 5.207,50

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem crono-
lógica para pagamentos, por ser tratar de fornecimento de vale 
alimentação, tal quebra se faz necessária p/aquisição de vale 
alimentação por meio de cartão magnetico para o funcionalismo 
publico municipal .
 Fornecedor : Ecopag Adm.Cartões de Créditos Asses.Cons.Tec-
nol.Inf.Eireli - Me
Empenho: 10818 A 10880/2.013.
Valor : R$ 321.655,36

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cronoló-
gica para pagamentos, Emissão do semanario oficial.
Fornecedor: Editora Vieira Aires Ltda.
Empenho: 9141/2.013
Valor : R$ 2.757,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cro-
nológica para pagamentos, locação de caminhões para coleta 
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de lixo.
 Fornecedor : Embrascol Comercio e Serviços Ltda.
Empenho:2295/2.013.
Valor : R$ 64.000,00

 Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cronoló-
gica para pagamentos, aquisição de ferramentas para manuten-
ção da garagem municipal.
 Fornecedor : Fabio Shoji Nakagawa -Me
Empenho:10268/2.013.
Valor : R$ 1.698,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cro-
nológica de pagamentos por se tratar de aquisição de bexigas 
e balas comestíveis para campanha nacional de atualização da 
caderneta de vacina 2013, dia 24/08/2013, para vigilância epi-
demiológica.
Fornecedor : Fabricio Fernando Porto Ferreira Avaré Me.
Empenhos: 10040/2.013.
Valor : R$ 1.257,90

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cronoló-
gica para pagamentos, conserto do compressor de ar.
 Fornecedor :Fiorato e Trombeta Ltda - me
Empenho:11870/2.013.
Valor : R$ 308,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cro-
nológica para pagamentos, prestação de serviços profissionais 
de consultoria, suporte técnico e licença por tempo determinado, 
com disponibilização de sistemas informatizados para a adminis-
tração pública municipal.  
Fornecedor: Fiorilli Soc.Civil Ltda - Software
Empenho: 3409/2.013.
Valor : R$ 31.725,65

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem crono-
lógica para pagamentos, prestação de serviços especializados 
com o objetivo de atualizar o sistema de informação geográfica 
municipal,mapeamento das áreas urbanizadas e a especializa-
ção do mapeamento do cadastro técnico municipal, treinamento 
e capacitação.
 Fornecedor :Fundação de Ciencias Aplicações e Tecnologia Es-
paciais - Funcate
Empenho:10565/2.013.
Valor : R$ 91.321,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem crono-
lógica de pagamentos por se tratar de serviços c/veiculos, para 
melhor atender está municipalidade.
Fornecedor : G.Barbosa & M.Teixeira Ltda – Me.
Empenho: 10602/2.013
Valor : R$ 600,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cronoló-
gica para pagamentos, cota de apoio ao evento “copa sudoeste 
paulista de motocross” a ser realizado nos dias 14 e 15 de se-
tembro/2.013, no recinto da emapa
 Fornecedor : Gisselle de Oliveira Lima
Empenho:11899/2.013.
Valor : R$ 3.000,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cro-
nológica para pagamentos, serviço prestado c/materiais gráficos 
para uso interno da garagem municipal.
 Fornecedor : Grafica e Papelaria Rio Novo Ltda.
Empenho:11844/2.013.
Valor : R$ 240,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronoló-
gica de pagamentos por se tratar de fornecimento de material de 
segurança e proteção para a campanha de combate a dengue.
fornecedor : Hc Suprimentos Ltda Me.
Empenho: 7702/2.013
Valor : R$ 12.367,98

 Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronoló-
gica de pagamentos , por se tratar de aquisição de 240m de la-
jotas de concreto 30x30x8, para consertos,reparos em diversas 
vias públicas desta municipalidade.  
fornecedor : Industria e Com.de Lajotas Decorativas Ladeco Ltda 
Me
Empenho: 10742/2013
Valor : R$ 7.620,00

Avaré, 02 de Outubro 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 Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cro-
nológica para pagamentos, aquisição de tres persianas para a 
secretaria industria e comercio.
 Fornecedor : Irany Lamar de Oliveira.
Empenho:11587/2.013.
Valor : R$ 1.320,89
Avaré, 05 de Outubro 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 Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem crono-
lógica para pagamentos por se tratar de fornecimento de telhas 
para o pronto socorro.
Fornecedor :Irmãos Soldera Ltda
Empenho: 8791/2.013
Valor : R$ 6.307,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cro-
nológica para pagamentos por se tratar prestação de serviços 
de escrituração de livros fiscais da farmácia popular do brasil 
referente ao periodo de 01/2013 a 07/2013.
Fornecedor :José Geraldo Vicente Pedro
Empenho: 11549/2.013
Valor : R$ 1.750,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronoló-
gica para pagamentos para aquisição de 10 caixas de madeiras 
para campanha nacional de atualização da cardeneta de vacina-
ção 2013- dia 24/08/2013- vigilancia epidemiológica.
Fornecedor : J.F.Casa do Marceneiro ltda - epp
Empenho: 9319/2.013
Valor : R$ 307,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronoló-
gica para pagamentos por se tratar de locação de 06 tendas 05m 
x 05m, na cor branca, para campanha de vacinação antírrabica 
de 19/08 a 31/08/2013, vigilância  sanitaria.
Fornecedor : João Augusto Cheche Pizza - Me
Empenho: 9181/2.013
Valor : R$1.800,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronoló-
gica para pagamentos por se tratar prestação de serviços com 
veiculo, recuperação de caixa de direção hidraulica, para melhor 
atender está municipalidade.
Fornecedor : João Silvestre Filho Veiculos - me
Empenho: 11560/2.013
Valor : R$ 580,00

Avaré, 05de Outubro 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 Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem crono-
lógica para pagamentos para fornecimento de tiras para medir 
glicemia.
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Fornecedor : Johnson & Johnson do Brasil Ind.Com.Prod.Ltda.
Empenho: 10039/2.013
Valor : R$ 182.744,10

Avaré, 05 de Outubro 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 Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cro-
nológica para pagamentos, aquisição de peças para a frota mu-
nicipal.
 Fornecedor : José Geraldo Marques & Cia ltda - me
Empenho: 11561/2.013.
Valor : R$ 328,50

Avaré, 05 de Outubro 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 Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cro-
nológica para pagamentos, aquisição de 04 faixas de trânsito 
medindo 3,00 x 70 cm cada, indicando a mudança de sentido de 
direção das vias públicas desta municipalidade, e tambem aqui-
sição de recorte de vinil e adesivagem para placas indicativas.
 Fornecedor : L.V.Comunicação Visual Eireli - ME
Empenho: 10524,10270/2.013.
Valor : R$ 564,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cronoló-
gica para pagamentos, aquisição de faixas (branca, com medida 
de 4,20m x 0,80cm,letras vermelhas e brancas e com logo do 
município)para divulgação campanha de vacinação antirrábica 
2013 (período de 19/08 a 31/08/13).
 Fornecedor : L.V.Comunicação Visual Eireli - Me
Empenho: 9143/2.013.
Valor : R$ 540,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem crono-
lógica para pagamentos, serviço prestado c/proteses dentarias.
 Fornecedor : Lopes & Louzada Labor.de Protese Dentaria Ltda
Empenho:7707/2.013.
Valor : R$ 2.240,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cro-
nológica para pagamentos, serviço prestado com veiculo desta 
municipalidade.
 Fornecedor : M.P.Ramalho Injetores - Me
Empenho: 10607/2.013.
Valor : R$ 250,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem crono-

lógica para pagamentos, aquisição de mouse e teclado para uso 
no gabinete da secretaria de obras.
 Fornecedor : M.R.Negrão Papelaria – me
Empenho: 10904/2.013.
Valor : R$ 87,45

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem crono-
lógica para pagamentos, aquisição de 02 teclados para uso da 
secrétaria de gabinete.
 Fornecedor : M.R.Negrão Papelaria - Me
Empenho: 12189/2.013.
Valor : R$ 55,10

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cronoló-
gica para pagamentos, aquisiçao de materiais esportivos , para 
a secretaria de educação.
Fornecedor: M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp
Empenho: 8881,8882,/2.013.
Valor : R$ 9.168,95

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem crono-
lógica para pagamentos, Serviços de recarga de cartucho, para 
que o demutran possa melhor atender a essa municipalidade.
 Fornecedor : Maluf & tinos Ltda - Me
Empenho: 10525/2.013.
Valor : R$ 140,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronoló-
gica para pagamentos, aquisição de pneus para a frota munici-
pal, para melhor atender a está municipalidade.
Fornecedor : Manduri Pneus Ltda.
Empenho: 10638,10750/2.013
Valor : R$ 3.430,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronoló-
gica para pagamentos, aquisição de 06 livros de registro especi-
fico para medicamentos controlados – ubs bonsucesso.  
Fornecedor : Marcel Wendell Moraes Gonçalves
Empenho: 11578/2.013
Valor : R$ 186,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronoló-
gica para pagamentos, para aquisição de carimbos de madeiras 

para a secretaria de saúde.
Fornecedor : Maria Sylvia Guelfi Alves
Empenho: 11542/2.013
Valor : R$ 100,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem crono-
lógica para pagamentos, para fornecimento de material gráfico 
para diversos setores da secretaria de saúde
Fornecedor : Marquinhos Artes Graficas Ltda - Me
Empenho: 11691,8891,8892,8893,8895,8897,11757/2.013
Valor : R$ 24.390,97

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronoló-
gica para pagamentos, aquisição de peças para a frota municipal 
para melhor atender está municipalidade.
Fornecedor : Marvans Auto Peças  e Serviços Ltda Epp
Empenho: 9291,9288/2.013
Valor : R$ 1.464,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cro-
nológica para pagamentos, confecção de copias de chaves e 
fechaduras para secretarias desta  municipalidade.
 Fornecedor : Mendes & Mendes Fechaduras Ltda Me
Empenho: 11763,11764,11547,11765/2.013.
Valor : R$ 304,53

Avaré, 05 de Outubro 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 Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cro-
nológica para pagamentos, execução de obras para contenção 
de erosão através da construção de sistema de drenagem de 
águas pluviais.
 Fornecedor : Menezes Terraplenagem e Construção Ltda.  
Empenho: 9236/2.013.
Valor : R$ 99.123,70

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronoló-
gica para pagamentos, para aquisição de suplementos alimenta-
res para pacientes carentes.
Fornecedor : MHMB DALFRÉ EPP
Empenho: 9241/2.013
Valor : R$ 129,60

Avaré, 05 de Outubro 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 Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cro-
nológica para pagamentos, fornecimento de sacos de lixo para 
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uso  no setor de manutenção de praças,parques e jardins desta 
municipalidade.
 Fornecedor : Okplast Industria e Comercio de Embalagens Ltda 
Me.
Empenho: 6273,6274,/2.013.
Valor : R$ 42.009,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronoló-
gica para pagamentos, para aquisição de material de escritório 
para a secretaria de saúde.
Fornecedor : Onix Brasil Comercial Ltda
Empenho: 10199,10198,10196,10016,9145/2.013
Valor : R$ 5.276,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cronoló-
gica para pagamentos, fornecimento de material para escritório.
Fornecedor : Onix Brasil comercial
Empenho: 8529,/2.013.
Valor : R$ 258,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem crono-
lógica para pagamentos, contratação de empresa especializada 
para monitoramento de sitema de alarme desta secretaria por 
uma periodo de 12 (doze) meses, (secretaria da educação).
 Fornecedor : Pedra & Pedra Alarmes Ltda Me
Empenho: 1489/2.013
Valor : R$ 60,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cro-
nológica para pagamentos, fornecimento de marmitex para os 
funcionários do pronto socorro municipal.
 Fornecedor : Pedro Villen Neto - me
Empenho: 1339/2.013
Valor : R$ 3.040,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem crono-
lógica para pagamentos, aquisição de materiais para semáforos 
sendo:02 placas de cpu para controlador,02 placas de potência 
para controlador, 01 controlador microprocessador de 2 fases.
Fornecedor : Portal Sinalização viaria Ltda
Empenho: 10274,/2.013.
Valor : R$ 7.200,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Es-

tado, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cro-
nológica para pagamentos, serviços prestado com veiculos mu-
nicipais.
 Fornecedor : Posto de Molas e Freios Avaré Ltda
Empenho: 10611/2.013
Valor : R$ 180,00

Avaré, 05de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cronoló-
gica para pagamentos, fornecimento de material eletrico para a 
secretaria de obras.
Fornecedor : Primar-Net Instalações Elétricas e Infor.Ltda Me
Empenho: 10346,/2.013.
Valor : R$ 77,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cro-
nológica para pagamentos, fornecimento de medicamento para 
atender paciente de avaliação social.
 Fornecedor :Prodiet Farmacêutica s/a
Empenho: 9114/2.013
Valor : R$ 1.314,96

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem crono-
lógica para pagamentos, locação de multifuncional para melhor 
atender está municipalidade.
Fornecedor : P.V.T.Com.e Manut.Moveis p/Escritorio Ltda
Empenho: 2955, 2956, 2957, 2958, 2961, 2962, 2963, 2964, 
2965, 2966, 2967, 2969, 2970, 2971, 2960, 2968/2.013.
Valor : R$ 4.592,61

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cronoló-
gica para pagamentos,  de locação de uma impressora multifun-
cional, para a secretaria de saúde.
 Fornecedor : P.V.T.Com.e Manut.Moveis p/Escritorio Ltda.
Empenho:2959/2.013
Valor : R$ 328,10

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cronoló-
gica para pagamentos, manutenção preventiva de geladeira da 
ubs brabancia, secretaria de saúde.
 Fornecedor : Refrigeração Humberto e Martins Ltda Me
Empenho: 9331/2.013
Valor : R$ 180,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Es-

tado, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cro-
nológica para pagamentos, serviços prestado com veiculos mu-
nicipais.
 Fornecedor : Rodocar Avaré Equip.p/Veic.Ltda
Empenho: 11661/2.013
Valor : R$ 180,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem crono-
lógica para pagamentos, fornecimento de material de limpeza.
 Fornecedor : Santec Fabricação e Com.Prod.de Limpeza Ltda 
Epp.
Empenho: 10907,11877/2.013
Valor : R$ 7.132,25

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cronoló-
gica para pagamentos, fornecimento de material de limpeza para 
a secretaria de saúde.
 Fornecedor : Santec Fabricação e Com.Prod.Limpeza Ltda Epp
Empenho: 11840,9312/2.013.
Valor : R$ 9.330,70

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem crono-
lógica para pagamentos, fretamento de microônibus rodoviário, 
para viagens diárias ente avaré x bauru x jaú.
 Fornecedor : Transportes Capellini Ltda
Empenho: 6302/2.013
Valor : R$ 26.000,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cro-
nológica para pagamentos, serviços prestado com veiculo, para 
melhor atender está municipalidade.
 Fornecedor : V.P.Auto Center Ltda - Me
Empenho: 11581/2.013.
Valor : R$ 50,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cronoló-
gica para pagamentos, serviço prestado com veiculo.
 Fornecedor : V.P.Auto Center Ltda - Me.
Empenho: 10769/2.013
Valor : R$ 40,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cro-
nológica para pagamentos, fornecimento de massa asfaltica e 
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emulsão asfaltica.
 Fornecedor : Vale do rio novo engenharia e construção ltda
Empenho: 9105/2.013
Valor : R$ 27.450,00

Avaré, 05 de Outubro de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Le Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cronoló-
gica para pagamentos, fretamento de 02 microônibus  rodoviário 
avaré x botucatu x avaré.
 Fornecedor : Viação Lira Ltda
Empenho: 10572/2.013
Valor : R$ 60.000,00

Avaré, 05 de Outubro 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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da  ordem crono-
lógica para pagamentos, contratação de professor de natação .
Fornecedor: Walter Moreira
Empenho: 1980/2.013
Valor : R$ 1.100,00

Avaré, 05 de Outubro de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal

Decreto nº 3.696, de 04 de outubro de 2013.

((Dispõe sobre denominação de vias públicas do Conjunto 
Habitacional Mario Emílio Bannwart.)

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. Artigo 1º. Ficam denominadas as vias públicas do 
Conjunto Habitacional Mario Emílio Bannwart, nesta cidade, 
abaixo descritas:-
RUA ALVARO DIAS DA FONSECA – Rua 02 (segundo trecho) – 
Inicia-se junto a Avenida 05 e termina na Avenida 03.B, divisando 
de um lado com a quadra 17 e de outro lado com a quadra 18;
RUA NAIRO HOFFMAN – Rua 03 (segundo trecho) – Inicia junto 
a Chácara Marimax e termina na Avenida 03.B, divisando de um 
lado com a quadra 18 e de outro lado com a quadra 19;
RUA JOSÉ FERREIRA DE ALBUQUERQUE – Rua 04 (segundo 
trecho) – Inicia-se junto a Avenida 05 e termina na Avenida 03.B, 
divisando de um lado com a quadra 19 e de outro lado com a 
quadra 20.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 04 de outubro de 
2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO 

Decreto nº 3.697, de 04 de outubro de 2013.

(Autoriza a permissão de uso de bem público a título precário, do 
Parque de Exposições “Dr. Fernando Cruz Pimentel” nos termos 
do artigo 119, parágrafo 3.º da Lei Orgânica do Município.)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística 
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e  c  r  e  t  a  :  - 
Artigo 1º - Fica permitido o uso de bem público a título precá-
rio, sem ônus para o Município, do Parque de Exposições “Dr. 
Fernando Cruz Pimentel”, para a ANCR – Associação Nacional 
do Cavalo de Rédeas, para realização do “Super Stakes de Ré-
deas”, no período de 21 a 27 de outubro de 2013, nos termos do 
artigo 119, parágrafo 3.º da Lei Orgânica do Município.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 04 de outubro de 
2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO 

Decreto nº 3.698, de 07 de outubro de 2013.

(Reorganiza o Conselho Municipal de Assistência Social.)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica reorganizado, na forma abaixo, o Conselho Mu-
nicipal de Assistência Social - CMAS, em conformidade com a 
Lei Federal nº 8.742/93 e a Lei Municipal nº 237/98 com os re-
presentantes abaixo:
Representantes do Poder Público
Representantes da Secretaria Municipal da Assistência e 
Desenvolvimento Social
Titular:  Priscila Félix
Suplente :  Daniela Farah Tunushi Gobeth
Representantes da Secretaria Municipal de Saúde
Titular:  Ana Maria Ferreira Rosa
Suplente:  Eliana Silveira Bezerra
Representantes da Secretaria Municipal de Educação
Titular:   Matheus Edmon Macedo
Suplente: Mercia Adriana de Souza 
Representantes da Secretaria Municipal de Obras, Habita-
ção e Serviços
Titular: Silvana de Sena
Suplente: Paulo Henrique Ciccone
Representantes da Secretaria Municipal da Fazenda
Titular: Luciano Battistetti Martins Rodrigues
Suplente: Vera Lucia Fagundes Fernandes Soares
Representantes da Sociedade Civil
Representantes de Organizações e Entidades de Assistên-
cia Social de Atendimento à Crianças e Adolescentes
Titular: Magda Faria de Oliveira
Suplente:  Myrian B. Prado Tomazella
Representantes de Organizações e Entidades de Assistên-
cia Social de Atendimento às Pessoas com Deficiência
Titular: Juliana Berna Félix
Suplente: Elvira Brígida Bona
Representantes de Organizações e Entidades de Assistên-
cia Social de Atendimento a Idosos 
Titular: Orlando Cruz Deolim
Suplente: Evelise Aparecida Barboza
Representantes dos Usuários
Titular: Maria do Socorro dos Santos Souza
Suplente: Maria Augusta Gama de Lara
Representantes de Entidades Sindicais
Titular: Flávio Eduardo Zandoná
Suplente: Amauri Alves da Silva
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, ficando revogado o Decreto nº 3.519, de 25 de março de 
2013.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 07 de outubro de 
2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO 

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

SUPERVISORA DA SECRETARIA

Decreto nº 3.701, de 11 de outubro de 2013.

(Dispõe sobre declaração de Ponto Facultativo no Município de 
Avaré, no Dia 28 de Outubro de 2013.)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística 
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarado Ponto Facultativo nas Repartições 
Municipais de Avaré, o dia 28 de Outubro de 2013, mantendo-
-se os serviços essenciais de saúde e limpeza pública, sendo 
coleta e varrição.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de outubro de 

2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

PREFEITO   
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LICITAÇÕES
Decreto nº 3.700, de 10 de outubro de 2013.

(Organiza a Comissão Intersetorial da Saúde do Trabalhador.)
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 organizada, na forma abaixo, a Comissão In-
tersetorial da Saúde do Trabalhador – CIST, já aprovada pelo 
Conselho Municipal de Saúde:
Representantes da Associação dos Funcionários Públicos 
de Avaré
Titular:  Ronaldo Vanzo
Suplente :  Marco Antonio Vona
Representantes da Associação dos Moradores do Jardim 
Brasil de Avaré
Titular:  Jurandir Bento
Suplente: Maria Aparecida Pires Bento 
Representantes do CEREST Regional de Avaré
Titular:   Dr. Leopoldo Ferraro Almeida
Suplente: Íris Natália Vaz Arca
Representantes do Conselho Municipal de Saúde
Titular: Fabiana de Jesus Vilela
Suplente: Eduardo David Cortez
Representantes do INSS de Avaré
Titular: Dr. Cláudio Nardinelli
Suplente: Maria de Fátima Cameloti Baptista Tavares
Representantes do Ministério do Trabalho de Avaré
Titular: Roselei Regina Marques
Suplente:  Janaína Helena Guinle
Representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Indús-
tria Alimentícia de Avaré
Titular: Benedito Carlos da Silva
Suplente: Reinaldo Moura de Almeida
Representantes do Sindicato dos Bancários de Avaré
Titular: Ronaldo Parella
Suplente: Vanessa Ravagnani
Representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Avaré
Titular: Francisco Benedito Rocha
Suplente: Luiz de Oliveira
Representantes do SVVS – Sub-Grupo de Vigilância Sanitá-
ria XVI de Avaré
Titular: Arnaldo Porto
Representantes do Município de Avaré
Titular: Dra Kiyomi Miyashiro de Almeida
Suplente: Sabrina Dias
Representantes do Município de Cerqueira César
Titular: Valter Menequini Filho
Suplente: Marilda Rissato Paulim
Representantes do Município de Itaí
Titular: Adriana Xavier de Oliveira Alonso
Suplente: Daiane Cardoso
Representantes do Município de Taquarituba
Titular: Daniela de Oliveira Tenca Lino
Suplente: Paulo Rodrigues Souza Filho
Representantes do Município da Vigilância Epidemiológica 
de Avaré
Titular: Orlando José Cassetari
Suplente: Elienai Rodrigues da Silva Bakr
Representantes do Município da Vigilância Sanitária de 
Avaré
Titular: Isabel Cristina Silva Oliveira
Suplente: Ovídio Job Noronha
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 10 de outubro de 
2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO 

Lei nº 1.719, de 08 de outubro de 2013.

(Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal  para  
efetivação  de  desapropriação amigável  ou  judicial  da  área  
que  menciona,  e  dá outras providências.)
Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 96/2013) 
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;
Art.1º - Fica o Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a  DESA-
PROPRIAR,  de  forma amigável, área de 217,00m2,  localizada 
na confluência da Rua América e Avenida Vale Verde, no lotea-
mento Estância Brabância, no perímetro urbano do Município da 
Estância Turística de Avaré, pelo valor de R$ 12.000,00 (doze 
mil reais).
Art. 2º - O imóvel descrito no art., 1°, de propriedade de Tereza 
Cristina Zaccaro Covieli, brasileira, casada, funcionária pública 
estadual, portadora da cédula de identidade RG nº 5.026.283-X/

SSP/SP, inscrita  no  CPF/MF  sob  nº  818.656.606-63,  encon-
tra-se devidamente  registrado  no Cartório  de Registro  de  Imó-
veis  - CRI  do Município,  sob  nº 45.454, conforme documento 
que integra a presente.  
Art. 3º - O pagamento do preço descrito no art. 1° será feito 
mediante compensação de crédito tributário, por solicitação ex-
pressa da expropriada.
Art. 4° - A área de terra descrita no art. 1° desta Lei será destina-
da ao alargamento da Rua Manoel Preto Cardoso, no trecho de 
interligação do Parque Residencial Brabância com a Vila Cidade 
Jardim.
Art. 5° - As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas 
por dotações próprias previstas no orçamento, suplementadas 
se necessário. 
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de outubro de 
2013.

Paulo Dias Novaes Filho
Prefeito

Lei nº 1.720, de 08 de outubro de 2013

Dispõe sobre a realização do exame denominado oximetria 
de pulso – teste do coraçãozinho para detecção da cardiopa-
tia congênita, no âmbito do Município de Avaré.
Autoria: Ver. Ernesto Ferreira de Albuquerque e outros           
(Projeto de Lei nº 47/2013) 
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;
Art. 1º - O exame de oximetria de pulso deverá integrar o rol 
de exames obrigatórios a serem realizados em todos os re-
cém nascidos com idade gestacional maior que 34 semanas 
atendidos nas Maternidades no Município de Avaré.
Art. 2º - O exame deverá ser realizado no membro superior direi-
to e em um dos membros inferiores dos recém-nascidos, ainda 
no berçário, após as primeiras 24 (vinte e quatro) horas de vida 
da criança e antes da alta hospitalar.
Parágrafo Único – Para a realização adequada do exame, é 
necessário que o recém-nascido esteja com as extremidades 
aquecidas e o monitor do oxímetro de pulso evidencie uma onda 
de traçado homogêneo.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de outubro de 
2013.

Paulo Dias Novaes Filho
Prefeito

Lei nº 1.721, de 08 de outubro de 2013

(Estabelece área de segurança escolar como espaço de priorida-
de especial do poder público municipal)
Autoria: Ver. Ernesto Ferreira de Albuquerque e outros (Pro-
jeto de Lei nº 115/2013) 
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;
Art. 1º A área de segurança escolar é aquela de prioridade es-
pecial do Poder Público Municipal, que objetiva garantir, através 
de ações sistemáticas e prenunciadas em lei, à realização dos 
objetivos das instituições educacionais, cuja finalidade é propor-
cionar a tranqüilidade de alunos, professores e pais.
Art. 2º A área de que trata a presente lei corresponderá a círcu-
los de raio correspondente a 100 (cem) metros, com centro nos 
portões de entrada e saída das escolas e deverá ser indicado por 
placas a serem afixadas nas proximidades.
Art. 3º O Poder executivo regulamentará esta Lei no prazo de 
90 dias.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de outubro de 
2013.

Paulo Dias Novaes Filho
Prefeito

Ouvidoria Municipal

3711 2500

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 151/13 – PROCESSO Nº. 460/13
Objeto: Contratação de empresa para realização de festa co-
memorativa do Dia das Crianças.
Data de Encerramento: 29 de outubro de 2013  das 09:30 às 
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 29 de outubro de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 233 – Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 11 de outubro de 2013 – Emilene Picinini 
Ferreira – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 152/13 – PROCESSO Nº. 461/13
Objeto: Contratação de empresa para execução de oficina cul-
tural de construção cenográfica/Lixo Vira Arte.
Data de Encerramento: 05 de novembro de 2013  das 09:30 
às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 05 de novembro de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 233 – Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 11 de outubro de 2013 – Emilene Picinini 
Ferreira – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 153/13 – PROCESSO Nº. 462/13
Objeto: Contratação de empresa para realização de curso de 
costura industrial para o Programa Bolsa Família.
Data de Encerramento: 06 de novembro de 2013  das 09:30 
às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 06 de novembro de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 233 – Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 11 de outubro de 2013 – Emilene Picinini 
Ferreira – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 154/13 – PROCESSO Nº. 463/13
Objeto: Aquisição de marmitex para os funcionários do Pronto 
Socorro.
Data de Encerramento: 25 de outubro de 2013  das 09:30 às 
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 25 de outubro de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 233 – Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 11 de outubro de 2013 – Emilene Picinini 
Ferreira – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 155/13 – PROCESSO Nº. 466/13
Objeto: Fretamento de micro-ônibus rodoviário entre Avaré x 
Bauru x Jaú x Avaré para transporte de pacientes.
Data de Encerramento: 30 de outubro de 2013  das 09:30 às 
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 30 de outubro de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 233 – Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 11 de outubro de 2013 – Emilene Picinini 
Ferreira – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 129/13 – PROCESSO Nº. 453/13
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para o CRAS I e 
materiais descartáveis para o CREAS.
Recebimento das Propostas: 07 de outubro de 2013 das 8hs 
até 24 de outubro de 2013 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 24 de outubro de 2013  das 09:35 
às 09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 24 de outubro de 2013  às 10:00 
horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bbmnet.com.br - 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de outubro de 
2013 – Emilene Picinini Ferreira – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 134/13 – PROCESSO Nº. 464/13
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de mate-
riais de construção para manutenção de vias públicas, prédios, 
pontes e pequenas construções.
Recebimento das Propostas: 16 de outubro de 2013 das 8hs 
até 29 de outubro de 2013 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 29 de outubro de 2013  das 13:35 
às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 29 de outubro de 2013  às 14:00 
horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bbmnet.com.br - 
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Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de outubro de 
2013 – Emilene Picinini Ferreira – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 135/13 – PROCESSO Nº. 468/13
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de curati-
vos para as Unidades de Saúde.
Recebimento das Propostas: 24 de outubro de 2013 das 8hs 
até 05 de novembro de 2013 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 05 de novembro de 2013  das 13:35 
às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 05 de novembro de 2013  às 
14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bbmnet.com.br - 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de outubro de 
2013 – Emilene Picinini Ferreira – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 136/13 – PROCESSO Nº. 469/13
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de serin-
gas e lancetas para o Programa do Insulino Dependente.
Recebimento das Propostas: 25 de outubro de 2013 das 8hs 
até 06 de novembro de 2013 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 06 de novembro de 2013  das 13:35 
às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 06 de novembro de 2013  às 
14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bbmnet.com.br - 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de outubro de 
2013 – Emilene Picinini Ferreira – Pregoeira.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 014/13 – PROCESSO Nº. 467/13
Objeto: Contratação de empresa para término da construção 
dos sanitários da EMEB Clarindo Macedo.
Data de Encerramento: 07 de novembro de 2013  às 09:30 
horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 07 de novembro de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré, 11 de outubro de 2013 – Emilene 
Picinini Ferreira – Presidente da CPJL.

DELIBERAÇÃO
Pregão Eletrônico n° 119/13 – Processo n° 419/13
A Senhora EMILENE PICININI FERREIRA, 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 e www.bbmnet.com.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 23 de outubro 
de 2013, às 09 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 07 de outubro de 
2013.

ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº. 124/13 – Processo nº. 373/13
Fica adjudicado a Empresa JTW LTDA – EPP, com valor total 
de R$ 159.999,00 (cento e cinquenta e nove mil novecentos 
e noventa e nove reais), objetivando a aquisição de 01 veículo 
tipo furgão, adaptado para Ambulância UTI Móvel tipo D – adju-
dicado em: 20/09/2013.

Tomada de Preços nº. 008/13 – Processo nº. 219/13
Fica adjudicado a Empresa CONSTRUTORA M. VIEIRA LTDA, 
com valor total de R$ 108.581,94 (cento e oito mil quinhentos 
e oitenta e um reais e noventa e quatro  centavos), objeti-
vando a reforma, ampliação e adequação do prédio do SAMU 
– adjudicado em: 18/09/2013.

Tomada de Preços nº. 013/13 – Processo nº. 400/13
Fica adjudicado a Empresa H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS LTDA, com valor total de R$ 147.856,78 (cento e qua-
renta e sete mil oitocentos e cinquenta e seis reais e seten-
ta e oito centavos), objetivando a execução de guias, sarjetas 
e pavimentação asfáltica no Bairro Camargo – adjudicado em: 
04/10/2013.

Concorrência Pública nº. 001/13 – Processo nº. 354/13
Fica adjudicado a Empresa EURO CONSTRUTORA LTDA – 
EPP, com valor total de R$ 482.434,39 (quatrocentos e oiten-
ta e dois mil quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e 
nove centavos), objetivando o fornecimento de mão de obra, 
máquinas, equipamentos e materiais para execução de refor-
ma, ampliação e adequação do Centro  de Educação Infantil 
“Geraldo Benedete”.– adjudicado em: 10/10/2013.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 
10.520/02 HOMOLOGA a Empresa JTW LTDA – EPP, objeti-
vando a aquisição de 01 veículo tipo furgão, adaptado para Am-
bulância UTI Móvel tipo D, relativa ao Pregão Presencial nº. 
124/13 – Processo nº. 373/13 - Homologado em: 25/09/2013.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c 
Lei 10.520/02 HOMOLOGA a Empresa TELEFÔNICA BRASIL 
S.A., objetivando prestação de serviços de telecomunicações 
nas modalidades STFC, acesso a Internet Banda Larga, link 
Internet Dedicado e serviço 0800, além de equipamentos PABX 
em comodato, relativa ao Pregão Presencial nº. 130/13 – Pro-
cesso nº. 390/13 - Homologado em: 19/09/2013.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 
10.520/02 HOMOLOGA a Empresa JTW LTDA – EPP, objeti-
vando aquisição de 01 Pick-up 4x4 padrão CB/PMESP para o 
Corpo de Bombeiros, relativa ao Pregão Presencial nº. 132/13 
– Processo nº. 396/13 – Homologado em: 25/09/2013.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c 
Lei 10.520/02 HOMOLOGA a Empresa NAIARA VALERIO DE 
OLIVEIRA MORITA - EPP, objetivando fornecimento de ali-
mentação para a execução do Programa Estadual Melhor Ca-
minho, relativa ao Pregão Presencial nº. 133/13 – Processo 
nº. 401/13 - Homologado em: 24/09/2013.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c 
Lei 10.520/02 HOMOLOGA a Empresa MONICA SIQUEIRA 
AVARÉ – ME, objetivando fornecimento de hospedagem para 
a execução do Programa Estadual Melhor Caminho, relativa ao 
Pregão Presencial nº. 133/13 – Processo nº. 401/13 - Homo-
logado em: 24/09/2013.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c 
Lei 10.520/02 HOMOLOGA a Empresa CRISTIANO V. CAMI-
LO TREINAMENTOS – ME, objetivando realização de curso de 
artesanato no CRAS I e II, relativa ao Pregão Presencial nº. 
134/13 – Processo nº. 405/13 - Homologado em: 30/09/2013.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 
10.520/02 HOMOLOGA a Empresa BENEDICTO MACHADO 
SONORIZAÇÃO – ME, objetivando contratação de empresa 
para prestação de serviços na VI Fampop Regional (Fampopi-
nha), relativa ao Pregão Presencial nº. 142/13 – Processo nº. 
432/13 - Homologado em: 04/10/2013.

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 disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 
10.520/02 HOMOLOGA a Empresa CRISTIANO V. CAMILO 
TREINAMENTOS ME, objetivando a aquisição de gêneros ali-
mentícios para a Vila Dignidade e CRAS II, relativa ao Pregão 
Eletrônico nº. 105/13 – Processo nº. 376/13 - Homologado 
em: 11/09/2013.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 
10.520/02 HOMOLOGA a Empresa EKAMARO AUTOMAÇÃO 
INDUSTRIAL LTDA ME, objetivando a aquisição de enxoval 
personalizado para o Pronto Socorro, relativa ao Pregão Ele-
trônico nº. 110/13 – Processo nº. 398/13 - Homologado em: 
26/09/2013.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 

10.520/02 HOMOLOGA a Empresa ARSENAL COMERCIAL 
LTDA ME, objetivando a aquisição de lancetas para o Progra-
ma Insulino Dependente, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 
112/13 – Processo nº. 402/13 - Homologado em: 23/09/2013.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 
10.520/02 HOMOLOGA a Empresa EQUIPOS COMERCIAL 
LTDA ME, objetivando a aquisição de cadeiras de roda para os 
ESF1s, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 114/13 – Processo 
nº. 404/13 - Homologado em: 25/09/2013.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 
10.520/02 HOMOLOGA a Empresa MHMB DALFRÉ EIRELI 
- EPP, objetivando a aquisição de 04 geladeiras para as Unida-
des de Saúde, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 117/13 – Pro-
cesso nº. 409/13 - Homologado em: 30/09/2013.

 HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93  HO-
MOLOGA a Empresa CONSTRUTORA M. VIEIRA LTDA, obje-
tivando a reforma, ampliação e adequação do prédio do SAMU, 
relativa à Tomada de Preços nº. 008/13 – Processo nº. 219/13 
- Homologado em: 11/09/2013.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93  HO-
MOLOGA a Empresa H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 
LTDA, objetivando a execução de guias, sarjetas e pavimen-
tação asfáltica no Bairro Camargo, relativa à Tomada de Pre-
ços nº. 013/13 – Processo nº. 400/13 - Homologado em: 
27/09/2013.

 HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93  HO-
MOLOGA a Empresa EURO CONSTRUTORA LTDA – EPP, 
objetivando fornecimento de mão de obra, máquinas, equipa-
mentos e materiais para execução de reforma, ampliação e 
adequação do Centro  de Educação Infantil “Geraldo Benede-
te”., relativa à Concorrência Pública nº. 001/13 – Processo 
nº. 354/13 - Homologado em: 03/10/2013.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade nº. 006/13 – Processo nº. 413/13
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação a Empresa MULT 
MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, com valor to-
tal de R$ 11.502,31 (onze mil quinhentos e dois reais e trinta 
e um centavos), objetivando o serviço de manutenção (conser-
to) em equipamentos do Pronto Socorro, com fulcro no artigo 
25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, 10 de setembro de 2013 – Paulo Dias Novaes Filho – 
Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 129/13 – Processo nº. 424/13
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa HONORATO 
FERRAZ DA SILVEIRA – ME, com valor global de R$ 1.008,00 
(hum mil e oito reais) objetivando a aquisição de camisetas 
para os funcionários do DST/AIDS, com fulcro no artigo 24 da 
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 
11 de setembro de 2013 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito 
Municipal.

Dispensa nº. 136/13 – Processo nº. 435/13
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa IRMÃOS 
SOLDERA LTDA, com valor global de R$ 1.725,89 (hum mil 
setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove  centavos) 
objetivando a aquisição de material elétrico e hidráulico para 
III Copa de Basquete, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13 de se-
tembro de 2013 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 003/12 – Processo nº. 052/12, Contrato (071/12), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
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e a empresa FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA 
EPP, objetivando a ampliação da Unidade Básica de Saúde do 
Jardim Brasil, com prorrogação até 29 de outubro de 2013 – 
Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA Nº 001/10 – Processo nº. 005/10, Contrato 
(133/10), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré e a empresa IMPREJ ENGENHARIA LTDA, objeti-
vando a contratação de empresa para construção do Fórum de 
Avaré, com prorrogação até 30 de novembro de 2013 – Paulo 
Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº 167/12 – Processo nº. 474/12, Contrato 
(385/12), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré e a empresa AUTO POSTO BIZUNGA LTDA, objeti-
vando fornecimento de 1.700 litros de óleo Diesel BS 50, com 
prorrogação até 01 de dezembro de 2013 – Paulo Dias Novaes 
Filho – Prefeito Municipal.

ADITIVO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/13 – Processo nº. 177/13 fica 
aditado o valor de R$ 6.648,75 (seis mil seiscentos e quaren-
ta e oito reais e setenta e cinco centavos), para a empresa 
GIZELI DE LOURDES DOS SANTOS 03104064806, o que 
corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total 
adjudicado no processo licitatório em questão, objetivando exe-
cução de pintura de sinalização viária horizontal - Assinatura 
do Termo Aditivo em: 20 de setembro de 2013.

RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO DE PREGÃO PRESEN-
CIAL
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências 
quanto a Ata de Registro de Preço nº 345/13 do Pregão Pre-
sencial nº 129/13 – Processo nº 384/13, motivo pelo qual os 
atos praticados por este setor e assinados pelo Senhor Prefei-
to Municipal deverão ser rerratificados.
ONDE SE LIA:
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO REGISTRADO
O valor global da ata de registro de preços é de R$ 59.995,06 
(cinquenta e nove mil novecentos e noventa e cinco reais 
e seis centavos).
AGORA SE LEIA:
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO REGISTRADO
O valor global da ata de registro de preços é de R$ 59.992,69 
(cinquenta e nove mil novecentos e noventa e dois reais e 
sessenta e nove centavos).

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº. 116/13 – Processo nº. 408/13, objetivando a 
aquisição de fraldas descartáveis para pacientes de manda-
do judicial, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 
8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 25/09/13 – Paulo 
Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 124/13 – Processo nº. 
373/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: JTW LTDA – EPP.
Objeto: Aquisição de 01 veículo tipo furgão, adaptado para am-
bulância UTI móvel tipo D.
Valor Global: R$ 159.999,00 (cento e cinquenta e nove mil 
novecentos e noventa e nove reais).
Data da Assinatura do Contrato: 20/09/2013.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 130/13 – Processo nº. 
390/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Objeto: Prestação de serviços de telecomunicações nas mo-
dalidades STFC, acesso a Internet Banda Larga, link Internet 
Dedicado e serviço 0800, além de equipamentos PABX em co-
modato.
Valor Global: R$ 835.122,00 (oitocentos e trinta e cinco mil 
cento e vinte e dois reais).
Data da Assinatura do Contrato: 19/09/2013.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 132/13 – Processo nº. 
396/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: JTW LTDA – EPP.
Objeto: Aquisição de 01 pick-up 4x4 padrão CB/PMESP para o 

Corpo de Bombeiros.
Valor Global: R$ 146.500,00 (cento e quarenta e seis mil e 
quinhentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 25/09/2013.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 133/13 – Processo nº. 
401/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: NAIARA VALERIO DE OLIVEIRA MORITA – EPP.
Objeto: Prestação de serviço de alimentação para execução 
do Programa Estadual Melhor Caminho.
Valor Global: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 24/09/2013.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 133/13 – Processo nº. 
401/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: MONICA SIQUEIRA AVARÉ – ME.
Objeto: Prestação de serviço de hospedagem para execução 
do Programa Estadual Melhor Caminho.
Valor Global: R$ 42.800,00 (quarenta e dois mil e oitocentos 
reais).
Data da Assinatura do Contrato: 24/09/2013.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 134/13 – Processo nº. 
405/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS – ME.
Objeto: Contratação de empresa para realização de curso de 
artesanato no CRAS I e II.
Valor Global: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 30/09/2013.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 142/13 – Processo nº. 
432/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: BENEDICTO MACHADO SONORIZAÇÃO – ME.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
na VI Fampop Regional (Fampopinha).
Valor Global: R$ 13.000,00 (treze mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 04/10/2013.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 105/13 – Processo nº. 
376/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS ME.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para a Vila Dignida-
de e CRAS II.
Valor Global: R$ 46.606,01 (quarenta e seis mil seiscentos e 
seis reais e um centavo).
Data da Assinatura do Contrato: 11/09/2013.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 110/13 – Processo nº. 
398/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: EKAMARO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA 
ME.
Objeto: Aquisição de enxoval personalizado para o Pronto So-
corro.
Valor Global: R$ 20.556,00 (vinte mil quinhentos e cinquen-
ta e seis reais).
Data da Assinatura do Contrato: 26/09/2013.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 112/13 – Processo nº. 
402/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: ARSENAL COMERCIAL LTDA ME.
Objeto: Aquisição de lancetas para o Programa Insulino De-
pendente.
Valor Global: R$ 4.373.75 (quatro mil trezentos e setenta e 
três reais e setenta e cinco centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 23/09/2013.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 114/13 – Processo nº. 
404/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: EQUIPOS COMERCIAL LTDA ME.
Objeto: Aquisição de cadeiras de roda para os ESF’s.
Valor Global: R$ 6.900,00 (seis mil novecentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 25/09/2013.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 117/13 – Processo nº. 
409/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré

Contratado: MHMB DALFRÉ EIRELI – EPP.
Objeto: Aquisição de 04 geladeiras para as Unidades de Saú-
de.
Valor Global: R$ 4.088,00 (quatro mil oitenta e oito reais).
Data da Assinatura do Contrato: 30/09/2013.

EXTRATO DE CONTRATO DE TOMADA DE PREÇOS
Modalidade: Tomada de Preços nº 008/13 – Processo nº. 
219/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CONSTRUTORA M. VIEIRA LTDA.
Objeto: Reforma, ampliação e adequação do prédio do SAMU.
Valor Global: R$ 108.581,94 (cento e oito mil quinhentos e 
oitenta e um reais e noventa e quatro centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 11/09/2013.

Modalidade: Tomada de Preços nº 013/13 – Processo nº. 
400/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para execução de guias, sar-
jetas e pavimentação asfáltica no Bairro Camargo.
Valor Global: R$ 147.856,78 (cento e quarenta e sete mil oi-
tocentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 04/10/2013.

EXTRATO DE CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Modalidade: Concorrência Pública nº 001/13 – Processo nº. 
354/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: EURO CONSTRUTORA LTDA - EPP
Objeto: Fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamen-
tos e materiais para execução de reforma, ampliação e adequa-
ção do Centro  de Educação Infantil “Geraldo Benedete”.
Valor Global: R$ 482.434,39 (quatrocentos e oitenta e dois 
mil quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e nove cen-
tavos).
Data da Assinatura do Contrato: 10/10/2013.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 129/13 – Processo nº. 424/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: HONORATO FERRAZ DA SILVEIRA – ME.
Objeto: Aquisição de camisetas para os funcionários do DST/
AIDS.
Valor Global: R$ 1.008,00 (hum mil e oito reais).
Data da Assinatura do Contrato: 11/09/2013.

Modalidade: Dispensa nº. 136/13 – Processo nº. 435/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: IRMÃOS SOLDERA LTDA.
Objeto: Aquisição de material elétrico e hidráulico para III Copa 
de Basquete.
Valor Global: R$ 1.725,89 (hum mil setecentos e vinte e cin-
co reais e oitenta e nove  centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 13/09/2013.

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: INEXIGIBILIDADE nº. 006/13 – Processo nº. 
413/13
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
LTDA.
Objeto: Serviço de manutenção (conserto) em equipamentos 
do Pronto Socorro.
Valor Global: R$ 11.502,31 (onze mil quinhentos e dois reais 
e trinta e um centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 10/09/2013.

EXTRATO DE CONTRATO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Modalidade: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 003/13 
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: FERNANDO EDUARDO DIGNANI BIZZOTTO.
Objeto: Prestação de serviços na especialidade de otorrinola-
ringologia.
Valor Global: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 27/08/2013.

Modalidade: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 003/13 
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: JOÃO EVANGELISTA DE VASCONCELOS.
Objeto: Prestação de serviços na especialidade de psiquiatria.
Valor Global: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 19/08/2013.
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FREA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 36/2013

A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato represen-
tado pela Sra. Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin, convoca 
a classificada, do Concurso Público 01/2012, homologado pelo 
Edital de 17/10/2012, para o emprego de Professor de Ensi-
no Fundamental I, conforme a classificação abaixo descrita; 
para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir 
da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recur-
sos Humanos, situado a Praça Pref. Romeu Bretas nº 163, das 
08h30min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min. O não 
comparecimento no prazo acima implicará na desistência da 
vaga.
Class.  Nome 
06 – Luciana Aparecida Donizete de Oliveira Silva

Estância Turística de Avaré, 10 de outubro de 2013.
Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin

Presidente

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
PRAZO 20 (VINTE) DIAS

EDITAL DE CITAÇÃO DE SANDRA  MARIA ROSA PAIXÃO, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE PROCEDIMENTO ORDINARIO, 
PROC. 0008103-54.2012.8.26.0073 – Ordem nº 1518/2012, 
REQUERIDO POR FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL 
DE AVARÉ - FREA, COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS. O Dou-
tor LUCIANO JOSÉ FORSTER JUNIOR, MM. Juiz de Direito da 
Segunda Vara Judicial da Comarca de Avaré - SP, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente  virem ou dele co-
nhecimento tiverem e interessar possam, em especial a requeri-
da SANDRA MARIA ROSA PAIXÃO, brasileira, maior, portadora 
do RG nº 20.692.115, CPF nº 130.063.508-80, que perante este 
Juízo da Segunda Vara Cível desta Comarca de Avaré-SP, se 
processa uma Ação de Procedimento Ordinário, proc. 0008103-
54.2012.8.26.0073 – Ordem nº 1518/2012, promovida por FUN-
DAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA; tendo 
o pedido na petição inicial é o seguinte:- “A autora celebrou com 
a requerida um contrato de prestação de serviços educacionais, 
que figurou como representante legal e responsável financeiro 
de seu filho GABRIEL PAIXÃO GONZALES, para os anos letivos 
de 2006 a 2008, onde o menor frequentou  a 2ª, 3ª e 5ª séries 
do Ensino Fundamental, mas, no entanto, deixou de efetuar os 
pagamento das mensalidades de 20 de junho e 20 de julho de 
2008. O valor atualizado do débito acima referido  totaliza R$ 
846,08 que foi corrigido monetariamente até a data da proposi-
tura da ação. Assim, requer a citação da requerida, para que pa-
gue o valor, no prazo legal, ou, caso deseje, conteste a ação, no 
prazo legal, e que ao final seja julgada procedente a ação, com 
a condenação da requerida ao pagamento do valor acima cita-
do, devidamente atualizado, com correção monetária desde o 
ingresso da ação, juros de 1% ao mês, a partir da citação, hono-
rários advocatícios, tudo calculado na forma da tabela DEPRE. 
Protesta em provar o alegado por todos os meios admitidos em 
direito, especialmente pelo depoimento pessoal do requerido, 
sob pena de confesso. Dá-se à causa o valor de R$ 846,08. Nes-
tes termos P. Deferimento. Av., 14/06/2012 (a.) Dra. Nathália Ca-
puto Moreira OAB/SP 230.001, e. Dr. Frederico de Albuquerque 
Plens OAB/SP 92.781. declarando que a requerida encontra-se 
em lugar incerto em não sabido, determinando a citação por este 
edital. CIENTIFICIANDO-O que o prazo para contestação será 
de quinze (15) dias. É o presente edital expedido na forma e sob 
as penas da lei, com prazo de vinte (20) dias. E para que não se 
alegue de futuro, ignorância, foi expedido o presente e afixado 
uma das vias no átrio do Forum. Av., __/__/___. LUCIANO JOSÉ 
FORSTER JÚNIOR Juiz de Direito 

CONSELHOS

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE POLÍTICA CULTURAL CMPC NO MÊS DE SETEMBRO 

DE 2013
Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, 
reuniram-se no CAC – Oficinas Culturais José Reis Filho, situado 
na Rua Rio de Janeiro, 1.763 , os conselheiros do CMPD e con-
vidados. A primeira chamada ocorreu às 18h e 30 min. A segun-
da chamada e início da reunião às 19h00 com os seguintes pre-
sentes: Luiz Moraes - CMPD, Silvia A Beltrami - fotografia, Adria-
na Caserta Lemos Castello Branco – Artesanato, Zilda Carlos 
Maia – Associart, Antônio Alves Lima Sobrinho – Museus, Mario 

Lopes Zambardi, Condephac, Flávio Kleber Neves da Silveira – 
Música, Mara Cruz – Artes Plásticas, Juliano Roger M. de Olivei-
ra – Teatro, Flávio de Oliveira – Desenho, Sueli Conceição de 
Souza Papay – Artesanato, Ailton Cesar Camilo de Souza – Sec. 
De Cultura, Luciana S, Grisolia – Dança, Taynara Carneiro Go-
mes – convidada, J.Q. Abarey – Folclore, Gumercindo Castelluc-
ci Filho, Vilma Zanlucki – Comtur/Condema.  O Senhor presiden-
te, informou as ausências justificadas do 1ª secretária e do 2º 
secretário e solicitou a colaboração da conselheira Sueli Concei-
ção de Souza Papay , para fazer a ata da reunião, após isso deu 
inicio a assembleia com a  aprovação da última ata enviada por 
correio eletrônico. A seguir informações sobre as festividades do 
aniversário de Avaré, com destaque para o workshop da fotogra-
fa Inaê Coutinho – Professora Unicamp – Com o Projeto Fotogra-
far Melhor, no dia 12/09/2013 das 18h00min às 22h00min.  A 
apresentação da peça o Cisne Negro no colégio Dimensão no 
dia 28/09/2013 às 20hrs. A apresentação do Maestro João Car-
los Martins na Concha Acústica. A implementação do Sistema 
Municipal de Cultura. Reunião específica com o Secretário de 
Cultura Sr. Gilson Camara servirá de base para o Plano Munici-
pal de Cultura. Tem que ser concluído e votado em 2013 para 
entrar em vigor em 2014. Para tanto poderá ser marcada reuni-
ões extraordinárias. Foi comentada a realização da Fampopinha 
nos dias 10/11/12 de 2013 que se realizará no Espaço Camila 
Negrão – Colégio Dimensão às partir das 8hrs.  Logo após a 
palavra foi cedida ao Sr. Ailton Cesar, para relatar sobre as reali-
zações do Condephac no decorrer do mês de Agosto. Visita mo-
nitorada ao Museu do Automóvel de Avaré com 1400 visitas , 
destacou a grande contribuição das Escolas João Teixeira, Don-
doca e Norma Lilia. Ainda o Sr. Ailton informou que foi executado 
um trabalho de levantamento histórico do Recinto do Parque de 
Exposição Fernando Cruz Pimentel – Emapa. Destacou a devo-
lução da imagem restaurada da Imagem da Nossa Senhora da 
Boa Morte, (doada pela Imperatriz Leopoldina) que ficará na 
Igreja da Boa Morte. Foi sugerida pelo conselheiro Flávio Kleber 
a realização de uma missa Caipira e sugeriu que precisamos 
otimizar a utilização dos espaços das Igrejas como a Igreja de 
Santo Antônio no largo Santa Cruz dentro outros com parceria 
entre o Grupo Monarquista de Avaré e a APTC – Associação 
Paulista de Tradições e Cultura.  Tomando de volta a palavra, o 
Presidente informou que a próxima reunião do CMPC será reali-
zada em 1/10/2013(terça-feira) respeitando o rodízio de dias da 
semana. Informou ainda as faltas de algumas entidades atingi-
ram o nº limite de faltas para o desligamento. Mas segundo su-
gestão do Presidente, que se evite o desligamento das entidades 
e desligamento dos segmentos. Que procuremos soluções para 
que isso não aconteça, e que foi acatada pelos presentes, que as 
entidades serão contatadas para substituir o membro indicado e 
continuar a participar do CMPC, e os segmentos que seus mem-
bros foram eleitos por votos, que se procure o 3º candidato caso 
houver que assuma a titularidade ou a suplência do segmento 
para que o segmento continue representado no CMPC.  Também 
foi cogitado que uma mesma pessoa possa representar dois seg-
mentos, em virtude do Sr. Flávio de Oliveira representar também 
a U.N. A – União negra Avareense.  Também o Sr. Flávio de Oli-
veira, que terá que indicar um suplente em virtude da solicitação 
de desligamento do Conselheiro suplente Waldir Rodrigues Jú-
nior. Para tanto o Sr Ailton verificará se há possibilidade legal de 
acúmulo e o que tem que ser feito para que esta possibilidade se 
torne legal. A ideia foi aceita com ressalvas o ideal que cada en-
tidade tenha o seu representante. O Sr Flávio de Oliveira disse 
que não tem ninguém em vista, foi sugerido o nome do artista e 
cartunista Xavier.  O Sr Jaime e sua suplente tiveram a falta jus-
tificada em virtude de estarem envolvidos com a confecção do 
PPA. Foi sugerido que se troque o suplente do segmento conta-
bilidade, pois os trabalhos na prefeitura estão trabalhando junto, 
nome sugerido a cônjuge do Sr. Jaime.  Foi comunicada a subs-
tituição do suplente da Associart, como segue sai a Conselheira 
Waldete C Jaulino e entra a Sra. Neusa C Vizentin – Vice-presi-
dente da Associart.  Mudança aprovada. Solicitar os Dados Ca-
dastrais da Sra. Neuza. O Senhor presidente voltou a citar a im-
portância da presença dos conselheiros nas assembleias, pois 
se algum problema ligado a segmento que precisar de informa-
ções técnicas poderá não ser discutidos por falta de conheci-
mento dos demais conselheiros. Caso as ausências foram fre-
quentes o segmento ou associação será comunicado por e-mail 
ou pela imprensa (semanário). O presidente mencionou que um 
numero muito baixo de adesão a FAMPOPINHA, por problemas 
de divulgação. Inscrições confirmadas até o momento 05 (cinco), 
mesmo período do ano interior 18(dezoito).   Foi indicada pela 
conselheira Silvia, a convidada Taynara para assumir o posto de 
suplente do segmento de fotografia,  aprovada por unanimidade. 
Para atender a Lei 84/2013 – CONJUVE foi solicitada pelo Se-
cretário de Cultura, a indicação entre os conselheiros do CMPC 
de dois representantes para participação.  Foram indicados e 

aprovados os seguintes nome. Taynara Gomes, 1º suplente, Ju-
liano Roger  e como 2º suplente Flavio de Oliveira. O Sr Luís 
Morais, pediu o registro em ata da brilhante apresentação do 
Grupo Pópatapataio  com a encenação MAZZAROPI MAIS CEM 
ANOS.  O diretor Juliano Roger disse que haverá uma nova 
apresentação. O Sr Presidente informou que o parceiro CCR, 
comprometeu-se a incluir o grupo no circuito cultural da CCR e 
Autoban, oferecendo patrocínio para esta realização, também 
informou que a presença do Maestro João Carlos só ocorrerá 
pelo aporte financeiro de cerca de 1 milhão de reais. Comentou 
a brilhante colaboração das comissões temáticas nas discus-
sões dos processos apresentados. Após a visitação do Espaço 
Esther Pires Novaes, confeccionar oficio para que a Prefeitura 
defina em caráter de urgência de acomodações para o Projeto 
Guri. Com pena de perder os incentivos do projeto para o próxi-
mo ano. O conselheiro Flávio Kleber informa que Avaré está in-
cluída dentre poucas cidades que o projeto Guri funciona nos 
dois períodos. O atual prédio deverá ser entregue em 01/01/2013.  
1ª sugestão: fazer a reforma do espaço em duas partes, primeira 
a parte onde funcionava a reciclarte para acomodação do Projeto 
Guri. Com AVCB até a outra parte ser concluída (o espaço do 
Nocaija). Mas caso esta proposta for aprovada,  que sejam feitas 
de forma definitiva e não com improvisações, pois em virtude de 
particularidades do Projeto Guri, improvisações não viabilizam o 
projeto. O espaço pode ser usado conjuntamente com exposição 
de Artes plásticas. Outra proposta mudar para o Prédio da UNA. 
O conselho por unanimidade resolvem que o Prefeito e Secretá-
rio de Cultura sejam comunicados através de ofício, que esta 
questão seja definida com urgência, pois não podemos perder o 
Projeto Guri. Que o prefeito defina com precisão a data para 
inauguração do Teatro (Dia /mês/Ano), pois temos que inaugura-
-lo, para que  viabilize a realização do Feseste, data definida 
para outubro, após vários adiamentos. Passamos aos proces-
sos. Processo n°8/2013- Regulamento do CAC – Por decisão do 
plenário, a  regulamentação sobre o uso do prédio das Oficinas 
Culturais José Reis Filho, só será feita depois que as atividades 
que ora ocorrem no CAC, voltem para o Teatro Municipal. Enca-
minhar Ofício ao Secretário de Cultura . Processo 20/2013- Pro-
jeto cultural prédio público do bairro Jardim Brasil. Ao invés da 
criação de uma nova Biblioteca Ramal, que a atual biblioteca 
ramal localizada no Bairro Brabância, seja transferida para o 
Bairro do Jardim Brasil, justificativa para tal mudança, primeiro a 
biblioteca em questão é muito próxima da Biblioteca Central e 
pode muito bem ser utilizada pela população que ora usa a Bi-
blioteca ramal e este fato também gerará economia aos cofres 
públicos, pois o prédio ocupado é alugado e o prédio do Jardim 
Brasil e próprio. Encaminhar decisão ao Secretário. Processo 
29/2013- Regulamento da Biblioteca Municipal. Alterações apro-
vadas com a ressalva de que a multa deverá ser paga, com indi-
cações da Bibliotecária, tentando contemplar os pedidos efetua-
dos pelos usuários da Biblioteca. Fazer as alterações no texto e 
encaminhar para o Sr. Ailton para o parecer final para publicação. 
Processo 31/2013 –  Criação Comissão Municipal de Bibliotecas. 
Aprovada a resolução da comissão e encaminhado para o Ailton 
para cumprimento da Comissão de Análise. Processo 34/2013 –
Garota Avaré 2013 – Indeferido com base na Resolução 
n°01/2013. Processo 35/2013- Mais Cultura nas Escolas. Foi fei-
ta a leitura do parecer da comissão. Flávio explicou o projeto e 
ficou claro que independe da Secretaria de Cultura e do CMPC  
e é uma relação direta entre o artista e a escola. O plenário de-
terminou que fossem encaminhados ofícios à Secretaria Munici-
pal de Educação e a Diretoria de Ensino Região Avaré, para in-
formar quais as escolas que estão participando do Programa 
Mais Cultura nas Escolas. Em posse destas informações as 
mesmas sejam divulgadas entre os artistas e posteriormente 
ajudá-los, se necessário a participar do projeto Mais Cultura nas 
Escolas.  Processo 36/2013 – Demolição do palco do CAC. Fa-
vorável desde que ocorra após um estudo para adequação que 
melhor se encaixe ao novo uso e se tenha dotação orçamentária 
para esta obra e fica a cargo da Secretaria da Cultura a decisão 
de quando isso ocorrerá. Processo 37/2013- Projeto Viva o Lar-
go São João. Foi feita a leitura do parecer da comissão . O Sr 
Flávio Kleber defendeu o porquê do encaminhamento deste pe-
dido para o CMPC, em virtude de este evento ser de caráter 
cultural. O Sr Ailton pediu a palavra e defendeu que o responsá-
vel deverá ser informado e que o descumprimento do contrato 
sofre a possibilidade de ser acionado nas penas da lei. O cumpri-
mento do contrato compete ao licitado e vigiar este cumprimento. 
Não compete ao CMPC. O conselho não pode opinar sobre con-
tratos licitados, a responsabilidade da verificação do cumprimen-
to é da Secretaria que solicitou a licitação e aprovou o contrato. 
O plenário foi contrário a decisão da comissão. O plenário em 
acordo com as argumentações do Sr. Ailton. Solicita enviar ofício 
para que a Secretaria de Cultura  na próxima licitação do Projeto 
Viva o Largo São João  inclua novos itens que acabem com os 
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problemas que agora ocorrem e apóia o Secretário para notificar 
o licitado sobre as penalidades do não cumprimento do contrato. 
Processo 38/2013 –  Utilização do prédio do Centro Cultural Es-
ther Pires Novaes – ficou resolvido que a secretaria deva enca-
minhar ofício ao prefeito perguntando efetivamente a data da 
entrega das obras do Teatro Municipal. Oficiar o secretário Gil-
son Câmara informando que o CMPC precisará de um tempo 
maior para que se possa  definir com clareza todas as possibili-
dades de uso do imóvel pois a comissão realizará estudos para 
correta utilização dos espaços. Oficiar ao prefeito sobre a urgên-
cia na definição de acomodação do Projeto Guri visto o contrato 
do imóvel vencer em janeiro de 2014. Informar que o CMPC su-
gere que o Projeto Guri seja acomodado em um dos anexos do 
Centro Cultural Esther Pires Novaes. A seguir distribuição de 
novos processos. Processo n°39/2013 – Lista de ganhadores do 
Prêmio Cultural. Josana deve encaminhar as categorias que fa-
zem parte do Premio Cultural para os membros do conselho para 
que possam indicar os candidatos do segmento. Processo 
41/2013 –Curso de defesa pessoal. Relator: Luiz Moraes, mem-
bro: Sueli Papay. Processo n° 42/2013 – Semana Municipal da 
Juventude. Relatora Taynara Gomes , membros Flávio, Juliano, 
Silvia, Luciana e Sueli Papay. Processo n°43/2013- Pintura Pas-
so a Passo . Relator: Flavio Kleber. Membros: Luciana Grisolia, 
Juliano Roger. Após isso a Sra Vilma Zanlucki , solicitou a pala-
vra e falou da criação da comissão encarregada de estudar o 
melhor aproveitamento do Espaço do Parque de Exposição Fer-
nando Pimentel Cruz e convidou a todos a participar das discus-
sões. Após isso às 21h45min , o Sr Presidente encerrou a Reu-
nião. Eu Sueli Conceição de Souza Papay, redigi esta ata.

Gumercindo Castellucci Filho
Presidente CMPC      

Suely Conceição Papay     
 Secretária substituta

CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO
EM AUDIÊNCIA PÚBLICA

Ficam por meio desta, CONVOCADOS os Conselheiros do 
CMPC – Conselho Municipal de Política Cultural para partici-
pação em audiência pública a se realizar no próximo dia 23 de 
Outubro de 2013 (Quarta- Feira) e no dia 29 de Outubro (Terça-
-feira) às dezenove horas  (19h00) no CAC – Oficinas Culturais 
José Reis Filho, Rua Rio de Janeiro, 1763.
Pauta da Reunião:
•	  Debates sobre a implantação do SISTEMA MUNICI-
PAL DE CULTURA. 

A audiência é  aberta à população.

Gumercindo Castellucci Filho
Presidente

Avaré, 8 de Outubro de 2013.

CMPD – Conselho Municipal do Plano Diretor
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA

Ficam por meio desta CONVOCADOS os Conselheiros do 
CMPD – Conselho Municipal do Plano Diretor para REUNIÃO 
ORDINÁRIA a se realizar no próximo dia 15 de outubro 2013 
(terça-feira) às dezenove horas na Câmara Municipal a Av. Mi-
sael Eufrásio Leal, 999 – Avaré - SP.
Pauta da Reunião:
•	 Comunicações do Presidente;
•	 Aprovação da ata da reunião de 16/09/2013 enviada 
por correio eletrônico;
•	 Apontamentos da Secretaria;
•	 Processo 111/2013 - Leitura, Discussão e Votação;
•	 Processo 134/2013 – Leitura, Discussão e Votação;
•	 Processo 141/2013 – Leitura, Discussão e Votação;
•	 Processo 142/2013 –Leitura, Discussão e Votação;
•	 Processo 143/2013  - leitura, Discussão e Votação;
•	 Processo 144/2013 – Suspensão;
•	 Processo 145/2013 – Leitura, Discussão e Votação;
•	 Processo 146/2013 – solicitação de documentos 
complementares;
•	 Processo 147/2013 – Leitura, Discussão e Votação;
•	 Processo 148/2013 – Leitura, Discussão e Votação;
•	 Processo 149/2013 - Leitura, Discussão e Votação;
•	 Processo 150/2013 - Leitura, Discussão e Votação;
•	 Assuntos de Interesse.

As reuniões do CMPD são abertas à população.
Avaré, 07 de outubro de 2013.

MARCOS BOOCK RUTIGLIANO
PRESIDENTE CMPD

CONSELHO DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 
COMUNIDADE NEGRA MUNICIPAL

LISTA DE CONSELHEIROS CONF LEI 376/95
Presidenta - Maria José de Oliveira Abreu     (Rotary )
Vice - Flavio de Oliveira         (União Negra Avareense)
Secretaria - Mércia Adriana de Souza         ( Educação)
Tesoureiro - Jaime Pepe                                 (Gabinete)
Câmara Municipal:
Titular: Marcelo Augusto da Silva Camilo
Suplente: Nilmar Pereira de Souza
União Negra Avareense:
Titular: Flavio de Oliveira
Suplente: Kleber Silveira
 Rotary; 
Titular: Maria José de Abreu 
Suplente: Wilson Roesener
 Associação dos funcionário: 
Titular: Ademir Santos Rosa 
Suplente: Paulo Sergio Pedro 
 SEMADS: 
Titular: Hercilia de Paula Pepe 
Suplente: Nilza Osório Rodrigues 
OAB:
Titular: Gilberto Dias Soares 
Educação:
Titular: Mercia Adriana de Souza
Suplente:  Ana Trindade da Silva
 Gabinete:
Jose Vasconcelos de Araújo Silva
Jaime Pepe
Fabiene Cristina Pagani 
Fundo Social:
Titular: Ivani Contini 
Suplente: Maisa Rocha Grassi Novaes 
 Saúde:
Titular: Luis Guilherme P. Campos
Suplente: Jayme José Camargo de Lima
 Cultura:
Titular: Gilson Câmara
 Soraya Maria da Conceição Padredi 

RESOLUÇÃO CMDCA nº 02, de 03 de outubro de 2013.
(Dispõe sobre a utilização do carro do CMDCA)

         O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA do município de Avaré, no uso de suas 
atribuições legais e;
1. Considerando a constante falta de veículos nas 
Secretarias Municipais;
2. Considerando a falta de veículos nas Entidades que 
fazem parte do CMDCA e inscritas no referido Conselho;
3. Considerando a autorização esporádica do veículo 
do CMDCA as Entidades, bem como as Secretarias Municipais 
que compõem o Conselho;

4. Considerando o excesso de solicitações para o uso 
do veículo;
5. Considerando a reunião que já ocorreu autorizando 
a Secretarias Municipais que compõem o Conselho, bem como 
a Entidades que também façam a composição da utilização 
do veículo, mediante solicitação prévia; sendo deliberado na 
reunião ordinária de 03.10.2013, a resolução para utilização do 
carro do CMDCA
R E S O L V E 
Artigo 1º – O carro de uso exclusivo do CMDCA poderá ser 
utilizado pelas Entidades que compõem o Conselho e que 
sejam inscritas no referido, limitado a 03 (três) vezes por mês, 
desde que solicitado com antecedência, por escrito, devendo 
necessariamente ser aprovado na reunião mensal do mês de 
utilização.
§ 1º – O carro somente será dirigido por motorista da Prefeitura, 
sendo que o abastecimento, pedágio, e alimentação do motorista, 
no caso de viagem, correm por conta da Entidade, devendo ser 
devolvido nas mesmas condições da saída, abastecido e limpo. 
Parágrafo Único – A solicitação deve constar da pauta da 
reunião mensal para deliberação, solicitações fora de prazo 
estarão imediatamente indeferidas.
Artigo 2º – As Secretarias Municipais que compõem o CMDCA, 
também poderão utilizar o carro, sendo limitado a 01 (uma) vez 
por semana, devendo seguir o mesmo trâmite das Entidades, 
quanto ao prazo de solicitação.
Parágrafo Único – A Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social de Avaré, terá tratamento especial, visto 
ser a mesma, através de seu corpo técnico, que faz a apuração 
de denúncias seja em Entidades ou diretamente aos usuários, 
desta forma, deverá a mesma encaminhar a justificativa, através 
de Comunicação Interna ou Ofício, da excepcionalidade para 
deliberação imediata do uso; sendo que está deverá estar no 
campo de ação do CMDCA, sendo para uso de viagem ou visitas 
às entidades inscritas no CMDCA, na qual tenha a programação 
já definida, deverá seguir o trâmite das demais Secretarias e 
Entidades.
Artigo 3º – O veículo terá planilha de acompanhamento, com 
data e horário de saída e chegada, bem como quilometragem, 
local da visita e motivo, devendo constar o nome do motorista, 
e do responsável pela retirada do automóvel, assinando a 
respectiva planilha.
Artigo 4º – O uso indevido do veículo pelo responsável será 
punível com medidas administrativas e judiciais cabíveis.
     Artigo 5º – Esta Resolução entra em vigor nesta data, estando 
afixada na Sala do Conselho Municipal.
           Estância Turística de Avaré, aos 03 de outubro de 2013.                            

Rubens Renato Pereira
Presidente 

RESOLUÇÃO CMDCA nº 03, de 03 de outubro de 2013.
(Dispõe sobre encaminhamentos de documentos a relatoria do 
CMDCA)
         O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Ado-
lescente – CMDCA do município de Avaré, no uso de suas atri-
buições legais e;
1. Considerando que o CMDCA recebe mensalmente, 
entre outros, documentos, relatórios das Entidades, que neces-
sitam de uma análise mais aprofundada dos mesmos, tumultu-
ando a reunião mensal;
2. Considerando que não há tempo hábil em reunião 
para que todos leiam na íntegra os documentos, o mesmo po-
dendo ser afirmado quanto a uma leitura única a todos, devido ao 
volume de informações e extensão dos documentos;
3. Considerando que há documentos que necessitam 
da análise e discussão na reunião mensal, realizada de acordo 
com o calendário anual;
4. Considerando que o Conselho faz visitas as Entida-
des expedindo relatório em reunião;
5. Considerando que ocorreu reunião ordinária mensal, 
na data de 03.10.2013, onde foram discutidos e analisadas as 
considerações retro epigrafadas
                                                        R E S O L V E 
       Artigo 1º –Os documentos chegados ao CMDCA, em sen-
do o caso, aprovado na reunião, em virtude da complexidade, 
volume, teor, serão encaminhados à relatoria do próprio Conse-
lho, composta de conselheiros, onde o referido documento terá 
a análise completa, a qual entrará na pauta da reunião mensal 
seguinte, onde o relator trará a resenha do conteúdo e suas con-
siderações, para discussão e deliberação em quórum.
       Artigo 2º – A relatoria de cada documento será definida na 
própria reunião, não havendo número mínimo ou máximo para 
composição.
       Artigo 3º – Esta Resolução entra em vigor nesta data, estan-
do afixado na Sala do Conselho Municipal.

           Estância Turística de Avaré, aos 03 de outubro de 2013.                            

Rubens Renato Pereira
Presidente 
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CULTURA

CULTURA

No próximo dia 16, quarta-feira, às 16 horas, 
acontece mais uma edição do evento conhecido como 
Chá dos Artistas. Desta vez, a obra em foco será a da 
artista plástica avareense Cátia Quartucci Nassar. O 
evento é programado trimestralmente nas dependên-
cias da Casa de Artes e Artesanato Floriza Fernandes, 
no centro da cidade.

Pintora desde muito cedo, Cátia aprendeu as técni-
cas que emprega, em 1995, quando passou a ter aulas 
com a professora Sandra Miúra. Sua mostra incluirá telas 
da série «Bichos e Flores», etapa de sua carreira em que 
retratou vários animais e espécimes de flores em geral. 
Fez curso de porcelana por 9 anos, com seu estilo aca-
dêmico. Participante de várias exposições individuais e 
de muitos salões de artes, Cátia Nassar obteve  prêmios, 
com  quadros expostos na Suíça e Alemanha. Ministrou 
aulas por 10 anos em seu ateliê, quando foi reconhecida 
no mundo artístico.

Organizado pela equipe da Secretaria Municipal 
de Cultura, o Chá dos Artistas tem entrada franca. Mais 
informações pelo telefone 3711-2586. 

Cátia Nassar participa do Chá dos Artistas
Mostra será aberta na próxima quarta-feira

A fase Regional da Feira Avareense da Música 
Popular, a conhecida Fampopinha, que teve início 
na última quinta-feira, 10/10, termina na noite 
deste sábado, 12. O evento acontece, a partir das 
19h30, no auditório do Colégio Dimensão.

Na noite de encerramento serão apresenta-
das as canções inscritas para a Etapa Regional da 
feira; nos dias anteriores, as apresentações foram 
dos avareenses. Vale destacar que os nomes dos 
12 representantes da cidade na Eliminatória local 
também serão conhecidos neste sábado. Para 
a eliminatória de hoje serão selecionadas duas 
composições que, automaticamente, irão para as 
eliminatórias nacionais do festival representando 
a Região. 

Nesta edição do evento, as eliminatórias conta-
ram com shows de encerramento todos os dias. Na 
primeira data, 10, a apresentação foi do avareense 
Wilson Teixeira, ficando a segunda noite de elimi-
natória avareense para a dupla Verônica Ferriani e 
Chico Saraiva, com o show “Sobre Palavras”; a fase 
regional, por sua vez, terá show de Celso Viáfora. 

COLETIVA E CD DA FAMPOPINHA 2012 – Na 
tarde do sábado, a comissão organizadora da 
FAMPOP se encontrará com representantes da 
Imprensa local para anunciar os nomes dos shows 
e do patrono da edição 2013 do evento. A reunião 
contará com a presença do presidente da feira, 

Encerramento da Fampopinha acontece nesta noite
Na parte da tarde, a comissão organizadora do evento anunciará os nomes os shows da FAMPOP deste ano

Juca Novaes, do cantor Celso Viáfora, que fará o 
show da noite de hoje. Também será lançado o CD 
da FAMPOPINHA 2012. A coletiva acontece a partir 

das 17 horas, no auditório (Espaço Camila Negrão) 
do Colégio Dimensão, localizado na avenida Major 
Rangel, 1039. 
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Gesiel Junior

GESIEL JÚNIOR

Figura mítica na história paulista, José Theodoro de 
Souza (1804-1875) teve passagem controvertida com 
aspectos lendários pelo sertão do Paranapanema. O 
assunto requer permanentes estudos para uma melhor 
compreensão do processo de povoamento da região 
de Avaré. 

Paradoxalmente, na historiografia regional do 
século XIX o pioneirismo de Theodoro é visto em 
contornos bem diferenciados: para alguns, ele ainda 
é louvado como heroi por livrar a sertania da presença 
indígena, entregar as terras invadidas ao capital dos 
latifundiários e ser morto a golpes de borduna por 
bugres renegados. 

Mas para quem se embasa nas pesquisas recentes, 
o célebre sertanista era obstinado matador de índios e 
suas ações cruéis lhe imputam a autoria do maior et-
nocídio no Estado de São Paulo. E nem foi assassinado: 
negociou e perdeu suas terras, morrendo paralítico, 
pobre e com dívidas, em São José do Rio Novo, atual 
Campos Novos Paulista, em 24 de julho de 1875.

NO ABARE-Y – Registros da historiadora Maria do 
Carmo Sampaio Di Creddo apontam que, por volta 
de 1850, o bando de mineiros liderado por Theodoro 

Desbravador ou 

etnocida
Sobre José Theodoro de Souza 
e o bandeirismo sertanejo

O Desbravador: escultura de
Fausto Mazzola louva os sertanistas

Foto rara de José Theodoro (sentado) na companhia do filho Theodorinho (à dir.) e dois jagunços de seu grupo. Inventário do 
sertanista revela que ele morreu pobre e endividado. 

Descrito como carioca por alguns autores, de 
fato José Theodoro de Souza nasceu em Aiuruoca 
(MG), lugarejo na Serra da Mantiqueira, segundo 
descoberta dos pesquisadores Junko Sato e Celso 
Prado. Autores do recém-publicado perfil do in-
fluente posseiro, ambos cuidaram de elucidar dados 
conflitantes de sua biografia.

Filho de Ignácio de Souza Teixeira e de Francisca 
Magdalena Serpa, Theodoro se casou aos 19 anos 
com Francisca Leite da Silva, com quem teve oito 
filhos. Convocado pelo capitão Tito, veio e acumu-
lou extensas propriedades em áreas estratégicas 
no entorno dos rios Turvo, Pardo e Paranapanema, 
de acordo com registros paroquiais por ele próprio 
firmados.

“Suas posses – relatam Sato e Prado - eram ter-
ras livres de ocupações primárias e nelas não havia 
sinais de entradas e assentamentos de exploração, 
não restando dúvidas em ser ele o primeiro branco 
a entrar nelas, com os cuidados de anotações de 
divisas e delas a apropriar-se”.

Lavrador franzino, baixo e analfabeto, mas de rara 
inteligência, José Theodoro saiu de Pouso Alegre 
(MG) no fim da década de 1840 para fixar-se na re-
gião serrana de Botucatu. Dali partiu para conquistar 
terras devolutas e obteve grande posse, quase nove 
mil quilômetros quadrados de terras entre Avaré 
e Assis, área essa “muito acima dos limites legais 
permitidos ou tolerados pelo Império”, conforme 
verificaram Sato e Prado.

O homem e o mito

massacrou a tribo dos caiuás, nas margens do Abare-y 
(o futuro povoado do Rio Novo), o que fez aumentar a 
intensidade da resistência indígena.

O povoamento começou disperso e não contava 
com vias de comunicação. Havia então poucos “pica-
dões” precários e inseguros. Dessa ocupação, tida como 
a última bandeira ocorrida no interior paulista, muitas 
cidades surgiram, antes e além do Rio Novo (Avaré): 
Itapetininga, Faxina (Itapeva), Capão Bonito, São João 
Batista do Rio Verde (Itaporanga), Santo Antônio da Boa 
Vista (Itaí), Bom Sucesso (Paranapanema), Guareí, São 
Sebastião do Tijuco Preto (Piraju), Santa Cruz do Rio 
Pardo, São Pedro e Espírito Santo do Turvo.

Mandatário de Botucatu, Tito Corrêa de Melo foi 
quem convocou Theodoro a penetrar em terras inós-
pitas na direção do oeste. Conta o mesmo que após 
destruir a taba dos caiuás, o bugreiro trocou o nome 
de Abare-y para Rio Novo “por ser o primeiro curso de 
água encontrado na avançada do sertão bravo”.

Fez mais: eliminou os traços da cultura indígena em 
Avaré – daí ser ele acusado de etnocida – e preparou 
terreno para a chegada das tropas de Vitoriano de 
Souza Rocha e Domiciano Sant’Ana, os quais tomaram 
posse dessas glebas e fundaram o patrimônio de Nossa 
Senhora das Dores do Rio Novo. 

?
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OBRAS

Nos últimos dias, a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré contemplou a área da educação com mais duas 
benfeitorias. A primeira foi a reforma da EMEB Conjunto 
Habitacional Duílio Gambini, entregue no dia 04/10. 
No mesmo dia, também foi anunciada a construção de 
Creche Escola no Residencial São Rogério. Além disso, 
aconteceu, no dia 08/10, o evento de inauguração da sala 
de informática da EMEB Profº Éruce Paulucci, no bairro 
Plimec. Os dois eventos fizeram parte do calendário de 
aniversário de 152 anos de Avaré.

A reforma da escola do Duílio Gambini custou cerca 
de R$ 300 mil, recursos provenientes de convênio assina-
do entre a Prefeitura e o Governo do Estado.  Com esse 
investimento, a escola ganhou pintura nova, construção 
e pintura de muro ao redor do prédio, colocação de 
piso no refeitório e no estacionamento, além da troca 
do telhado.

A Sala de Informática da EMEB Profº Éruce Paulucci 
foi implantada com recursos do Programa Nacional de 
Tecnologia Educacional (ProInfo), do Governo Federal. 
Com isso, os alunos dessa escola passaram a contar 
com um Laboratório de Informática, dotado de 18 
computadores com acesso à internet. “Estou muito feliz, 
porque ganhamos uma ferramenta importante para a 
educação de nossas crianças”, afirmou a vice-diretora, 
Zeni da Silva Soares.

A Prefeitura de Avaré também entregou, no mês 
de aniversário da cidade, a reforma e ampliação da 
EMEB Zainy Zequi de Oliveira, a ampliação da CEI Dona 
Bidunga e a pavimentação e iluminação da viela que 
faz a ligação entre as ruas Nestor Rodrigues Pedroso e 
Francisco Correa, na Vila Esperança.

 

Prefeitura entrega mais duas benfeitorias para a educação
Além da reforma de escola no Duilio Gambini, foi inaugurada a sala de informática de escola no Plimec
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TERCEIRA IDADE

MEIO AMBIENTE

A delegação de Avaré na edição 2013 dos Jogos 
Regionais do Idoso (JORI), que teve sede na cidade 
de Cerquilho, conseguiu se destacar dentre os com-
petidores, trazendo várias medalhas para a Estância. 
Os resultados foram divulgados, pelo Fundo Social de 
Solidariedade de Avaré, nesta última semana.

Na listagem, a atleta Helenil Soares Castilho, de 73 
anos, se destacou por ter conseguido ganhar a medalha 
de ouro na Natação 25 metros. Ela participa continua-
mente do JORI há 12 anos. 

Por sua vez, as nadadoras Ronanda Ferreira Luneta, 
61, e Isabel Bruder, 63, conseguiram medalhas de Prata, 
respectivamente, nas modalidades Costas 25 metros 
e Natação 50 metros. Iara Messias Paganeli, 68, trouxe 
bronze na Natação Costas 50 metros.

Enquanto Auracir Augusto Ferreira conquistou ouro 
na disputa do jogo de Damas, Alzira Maria de Campos, 

Avareenses se destacam no JORI de Cerquilho

Até o final do ano, a Estância Turística de Avaré vai 
dispor de uma usina para triturar resíduos sólidos de 
construção civil. A medida, que impactará de forma 
positiva no meio ambiente do município, foi anunciada 
esta semana, quando teve início a construção da base 
necessária para fixação do equipamento cedido pelo 
governo estadual.

Com a obra Avaré será dotada, em breve, de espaço 
para a destinação correta dos restos de construção civil 
que, na atualidade, devido ao despejo indiscriminado, 
poluem áreas de nascentes e matas nativas. 

O triturador de entulhos foi doado em 2010, por 
meio de convênio com o Fundo Estadual de Prevenção 
e Controle da Poluição (Fecop), na gestão anterior. No 
entanto, como não foram providenciados os recursos 
necessários para a construção da base, que faz parte 
da contrapartida do município, a usina não entrou em 
funcionamento.

Em 2012, houve um processo licitatório para compra 
da usina, mas o pagamento do fornecedor continua 
pendente até os dias atuais, uma vez que o convênio 
apenas libera os recursos quando a usina já está instala-
da. A contrapartida de Avaré inclui a construção da base 
para receber o equipamento e um barracão para abrigar 
os trabalhadores, além de disponibilização de energia 
elétrica em voltagem suficiente. 

De acordo com técnicos do setor de meio ambien-
te, não havia este ano previsão orçamentária para 
qualquer obra. Por sua vez, a empresa vencedora da 
concorrência pretendia entregar a máquina e, devido a 
isso, a Prefeitura solicitou prorrogação de contrato para 
instalação da base e para obter a dotação financeira. A 
obra, entretanto, foi viabilizada por um fundo ligado 
aos royalties da usina binacional de Itaipu. Além da base 
para o maquinário, já foram implementados serviços 
para ligar a energia elétrica à área, na zona rural, onde 
ficará o equipamento. 

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS
A estrutura de suporte da obra será concluída em 

Avaré terá usina de resíduos de construção civil
Prefeitura constrói a base para suporte do equipamento cedido pelo Estado

de 74 anos, ganhou a medalha de 
prata nas provas de atletismo. foi 
outra atleta a conseguir Medalha 
de Prata, porém, nas provas de 
Atletismo.

Organizado pelo Fundo Social 
de Solidariedade do Estado de São 
Paulo, o JORI reuniu aproximada-
mente 1,5 mil atletas, vindos de 
32 cidades, que disputaram 14 
modalidades - bocha, atletismo 
(corrida), buraco, coreografia 
(dança), damas, dominó, danças 
de salão, malha, truco, natação, 
vôlei adaptado, tênis de mesa, 
tênis e xadrez - adaptadas para o 
público idoso.

40 dias. Para os dirigentes municipais, Avaré logo será 
favorecida pelas operações da usina. “Primeiramente 
vamos poder triturar a maior parte do entulho e, com 
isso, gerar material de alta qualidade para recuperação 
das estradas rurais. Também geraremos areia e alguns 
outros elementos utilizados em obras municipais. Por-
tanto, depois de quase três anos, vamos tornar realidade 
o funcionamento dessa usina”, destacaram.  

A previsão é de que a Prefeitura ofereça ainda aos 
empresários e pequenos carregadores de resíduos de 

construção civl, o espaço para a destinação adequada 
do material. 

“Infelizmente, muita gente desconhece o dano que 
pode causar ao meio ambiente quando deposita esses 
restos de construção, de forma irregular, em qualquer 
área. É necessário lembrar que, apesar de todas as di-
ficuldades financeiras, nós conseguimos viabilizar algo 
de grande importância e que havia sido deixado de 
lado na gestão passada”, afirmaram os técnicos da área 
ambiental.  
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RESOLUÇÃO CMDCA nº 04, de 03 de outubro de 2013.
(Dispõe sobre documentos, assuntos para reunião ordinária 
mensal do CMDCA)
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente – CMDCA do município de Avaré, no uso de suas atribui-
ções legais e;
1. Considerando que os documentos trazidos pelos 
interessados, seja sociedade civil ou governo, apuração de de-
núncias, para discussão, análise e deliberação pelo CMDCA, em 
muitas das vezes chegam na véspera ou até mesmo no dia da 
reunião;
2. Considerando que deve se ter uma análise mais apro-
fundada dos documentos chegados, em virtude da complexidade 
dos mesmos e do volume de deliberações em cada reunião;
3. Considerando que franqueada a palavra seja para 
Conselheiro ou para ouvinte, ser comum trazer assuntos não re-
lacionados com os documentos que foram analisados;
4. Considerando que ocorreu reunião ordinária mensal, 
na data de hoje, onde foram discutidos e analisadas as conside-
rações retro epigrafadas
 R E S O L V E: 
Artigo 1º –Todos os documentos que sejam encaminhados ao 
CMDCA, para serem discutidos, analisados, encaminhados a 
relatoria quando se fizer necessário, devem ser protocolizados 
na Sala dos Conselhos Municipais, no máximo na quarta-feira 
da semana que anteceder a reunião, em respeito ao calendário 
anual, assim como o direito de fala em assuntos não relaciona-
dos a pauta, também deverá ser inscrito até esta data, sendo 
que a pauta completa será publicada no Semanário Oficial do 
Município.
Artigo 2º – Esta Resolução entra em vigor nesta data, estando 
afixada na Sala do Conselho Municipal.
Estância Turística de Avaré, aos 03 de outubro de 2013.                            

Rubens Renato Pereira
Presidente 

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE RECONVOCAÇÃO 

      O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato 
representado pela Sra Deira Alizia Visentin Vilen, nos termos 
da Portaria nº 6397/2013 de 02/01/2013,  reconvoca a 
classificada abaixo descrita no Concurso Público nº 006/2011, 
publicado em 15/10/2011, homologado através do Decreto 
nº 3363 de 26/10/2012, publicado em 27/10/2012, para tomar 
posse imediatamente do cargo de Fonoaudiólogo, conforme 
determinação judicial proferida nos autos do processo nº 
4001355-98.2013.8.26.0073, em trâmite perante a 1ª Vara 
Cível da Comarca de Avaré, devendo 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.
  A posse e exercício do cargo acima discriminado ser dará, por 
ora, em caráter provisório, face a ausência de trânsito em julgado 
da decisão judicial que determinou tal providência.
  Considerando a presente reconvocação, também por ora, fica 
SUSPENSO o Edital de Convocação nº 142/2013 até decisão 
final irrecorrível do processo nº 4001355-98.2013.8.26.0073.
              O não comparecimento no prazo acima implicará na 
DESISTÊNCIA da vaga.                 

Class. Nome
03º ANDREA CRISTINA FERNANDES DE SOUZA SIMIONI

Estância Turística de Avaré, aos 09 dias do mês de Outubro 
de 2013.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILEN
Secretária Municipal da Administração

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

ATRIBUIÇÃO

Compreende as tarefas que se destinam a identificar problema ou deficiência ligada a 
comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo treinamentos 
fonéticos, auditivos e de dicção, para possibilitar o aperfeiçoamento e ou reabilitação da 
fala.

REQUISITO Ensino Superior Completo – Registro no CRF

Carga Horaria 30 (trinta) horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 201/2013

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, atendendo solicitação 
da Secretaria Municipal da Saúde  e desistência do 11º e 
12ºclassificados, convocados pelo Edital nº 189/2013, convoca 
os classificados no Concurso Público nº 001/2009, homologado 
pelo Decreto nº 2.223 de 15/10/09, publicado em 24/10/09, 
prorrogado pelo Decreto nº 2.934 de 19/10/2011, publicado 
em 22/10/2011, para o exercício de Emprego Público junto 

aos PSFs, na função de FARMACÊUTICO – PSF , conforme 
classificação abaixo descrita; a comparecer no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, 
no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, 
situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga.
                        
Class. Nome
13º FRANCISCO GABRIEL RODRIGUES ALVES
14º ELISANGELA CRISTINA CAVALHEIRO

             
Estância Turística de Avaré, aos 09 dias do mês de Outubro de 2013.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 097/2009
DENOMINAÇÃO FARMACÊUTICO - PSF

ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da  L.C. Nº 097/2009

REQUISITO Nível Superior com Graduação em Farmácia - CRF

CARGA HORÀRIA 40 (quarenta) horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 202/2013

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, atendendo solicitação 
da Secretaria Municipal da Saúde e não comparecimento dos 
15º, 16º e 17º classificados, convocados pelo Edital nº 186/2013, 
convoca os classificados no Concurso Público nº 001/2009, 
homologado pelo Decreto nº 2.223 de 15/10/09, publicado em 
24/10/09, prorrogado pelo Decreto nº 2.934 de 19/10/2011, 
publicado em 22/10/2011, para o exercício de Emprego Público 
junto aos PSFs, na função de DENTISTA-PSF, conforme 
classificação abaixo descrita; a comparecer no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, 
no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, 
situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga.               
Class. Nome
18º JOSE EDSON OLIVEIRA TENCA
19º ALDRIO MACHADO DE MOURA LEITE
20º MELISSA LUCCHESI DE OLIVEIRA

             
Estância Turística de Avaré, aos 09 dias do mês de Outubro de 2013.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 097/2009
DENOMINAÇÃO DENTISTA - PSF

ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da  L.C. Nº 097/2009

REQUISITO Nível Superior com Graduação em Odontologia - CRO

CARGA HORÀRIA 40 (quarenta) horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 203/2013

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato 
representado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos 
da Portaria nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando não 
comparecimento do 37º classificado convocado através do 
edital de convocação nº 187/2013, convoca os classificados 
no Concurso Público nº 001/2009, homologado pelo Decreto 
nº 2.223 de 15/10/09, publicado em 24/10/09, prorrogado pelo 
Decreto nº 2.934 de 19/10/2011, publicado em 22/10/2011, para 
o exercício de Emprego Público junto aos PSFs, na função de 
ENFERMEIRO – PSF, conforme classificação abaixo descrita; a 
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da 
data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos 
Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do 
Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga.
Class. Nome
38º ERICA DE CASSIA APARECIDA ALONÇO HARO

             
Estância Turística de Avaré, aos 09 dias do mês de Outubro de 2013.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 097/2009
DENOMINAÇÃO ENFERMEIRO - PSF

ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da  L.C. Nº 097/2009

REQUISITO Nível Superior com Graduação em Enfermagem - COREN

CARGA HORARIA 40( Quarenta) horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 204/2013

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato 
representado pela Sra Deira Alizia Visentin Vilen, nos termos da 
Portaria nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando o aumento 
da demanda de serviços e mão de obra e não comparecimento 
do 14º classificado, convocado pelo Edital nº 190/2013, convoca 
os classificados no Concurso Público nº 001/2010, homologado 
pelo Edital nº 001/2010 de 11/05/2010, prorrogado pelo Decreto 
nº 3185 de 03/05/2012, publicado em 05/05/2012, para o cargo 

de PEDREIRO, 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
16º GENIVALDO AUGUSTO

           
Estância Turística de Avaré, aos 09 dias do mês de Outubro de 2013.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILEN
Secretária Municipal da Administração

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

Compreende em executar tarefas referentes à execução de serviços de alvenarias 
em construção civil, assentando pedras ou tijolos de argila ou concreto, em camadas 
superpostas e rejuntando e fixando-os com argamassa e outros similares. Executa tarefas 
afins designadas pela chefia imediata.

REQUISITO Ensino Fundamental Incompleto- mínimo 4ª série.

CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 205/2013

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato 
representado pela Sra Deira Alizia Visentin Vilen, nos termos 
da Portaria nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando não 
comparecimento do 34º classificado, convocado através do 
Edital nº 192/2013, desistência do 29º classificado,  convocado 
através do Edital nº 140/2013 e aposentadoria do Sr. José 
Luiz Camargo Bianchi, convoca os classificados no Concurso 
Público nº 001/2010, homologado pelo Edital nº 001/2010 de 
11/05/2010, prorrogado pelo Decreto nº 3185 de 03/05/2012, 
publicado em 05/05/2012, para o cargo de GUARDA CIVIL 
(ANTIGO VIGIA), 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
35º ADRIANO COUTO DE ARRUDA
36º PAULO HENRIQUE DE ANDRADE
37º MARCIO ROQUE FERREIRA DA SILVA

           
Estância Turística de Avaré, aos 09 dias do mês de Outubro de 2013.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILEN
Secretária Municipal da Administração

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

DENOMINAÇÃO GUARDA CIVIL
Compreende as tarefas que se destinam a executar serviços de vigilância, proteção, 
segurança e recepção dos bens públicos municipais, baseando-se em regras de 
conduta pré determinadas, para assegurar a ordem do prédio e a segurança do local. 
Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.

REQUISITO Ensino Fundamental Incompleto- Mínimo 4ª série

CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 206/2013

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato 
representado pela Sra Deira Alizia Visentin Vilen, nos termos 
da Portaria nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando não 
comparecimento do 72º e 73º classificado, convocado através 
do Edital nº 194/2013, convoca os classificados no Concurso 
Público nº 001/2010, homologado pelo Edital nº 001/2010 de 
11/05/2010, prorrogado pelo Decreto nº 3185 de 03/05/2012, 
publicado em 05/05/2012, para o cargo de ESCRITURÁRIO, 
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
74º JOANA VIANA STELIS
75º THAIS APARECIDA ENGEL

           
Estância Turística de Avaré, aos 09 dias do mês de Outubro de 2013.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILEN
Secretária Municipal da Administração

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

Compreende em executar serviços gerais de escritório, das diversas unidades 
administrativas, tais como a classificação de documentos e correspondência, transcrição 
de dados, lançamentos, prestação de informações, arquivos, informática em geral e 
atendimento ao público. Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.

REQUISITO Ensino Médio Completo, conhecimentos em informática

CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 207/2013
 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato 
representado pela Sra Deira Alizia Visentin Vilen, nos termos da 
Portaria nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando pedidos de 
exoneração de  Srª.  Mirian de Oliveira Lucindo  e  Srª. Silvia 
Andreia Sodré de Souza do cargo de Cozinheiro, convoca os 
classificados no Concurso Público nº 001/2010, homologado 
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“Prof. Francisco Rodrigues dos Santos”
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XADREZ PARA INICIANTES
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pelo Edital nº 001/2010 de 11/05/2010, prorrogado pelo Decreto 
nº 3185 de 03/05/2012, publicado em 05/05/2012, para o 
cargo de Cozinheiro, 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
106º REINALDO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR
107º HEBERSOM ROSA BENINI

           
Estância Turística de Avaré, aos 09 dias do mês de Outubro de 2013.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILEN
Secretária Municipal da Administração

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

Compreende em executar as tarefas correspondentes ao preparo e distribuição 
de merenda e refeições, selecionando os ingredientes necessários para atender 
aos cardápios estabelecidos, atendendo as normas pertinentes de manuseio e 
armazenamento de alimentos. Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.

REQUISITO Ensino Fundamental Incompleto (mínimo 4ª série)

CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 208/2013

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 
aposentadoria da Sra. Vera Alice Arca Giraldi  e desistência do 
14º classificado, convocado pelo Edital nº 196/2013, convoca 
os classificados no Concurso Público nº 006/2011, publicado 
em 15/10/2011, homologado através do Decreto nº 3363 
de 26/10/2012, publicado em 27/10/2012, para o cargo de 
ASSISTENTE SOCIAL, 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
16º ELIEGE BATISTA DE OLIVEIRA

Estância Turística de Avaré, aos 09 dias do mês de Outubro de 2013.
DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN

Secretária Municipal da Administração
ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010

DENOMINAÇÃO ASSISTENTE SOCIAL

ATRIBUIÇÃO

Compreende as tarefas que se destinam a executar trabalho de assistência social 
através de triagens, pesquisas e acompanhamentos de pessoas. Visitas domiciliares 
para obtenção de informação socioeconômica sobre as condições de vida da 
comunidade ou execução de projetos com objetivos sociais.

REQUISITO Ensino Superior Completo – Registro no CRESS

CARGA HORÁRIA 30 horas semanais
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LEGISLATIVO
EXTRATO TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Aditivo ao contrato de Locação celebrado entre a Câmara de Ve-
readores da Estância Turística de Avaré e o Sr. Zeny Pereira da 
Paixão que tem por objeto a locação de imóvel para abrigar o 
Arquivo da Câmara de Vereadores, prorrogando o contrato origi-
nal por mais 12 meses, de 20/09/2013 a 20/09/2014 e ajustando 
o valor do aluguel para R$ 900,00 (novecentos reais) mensais.
Referente a Dispensa de Licitação nº 11/2009 – Processo nº 
21/2009 
Assinatura do Termo Aditivo em 20 de setembro de 2013.

Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE

Presidente da Câmara

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
Referente: Prorrogação do Contrato firmado em 11/10/2012 – 
Convite 02/2012 - Processo nº 14/2012 
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de 
Avaré
Contratada: FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA SOFTWARE 
Objeto: Prestação de serviços profissionais especializados de 
consultoria, suporte técnico e licença por tempo determinado 
com a implantação e disponibilização de sistemas informatiza-
dos para microcomputadores nas áreas de folha de pagamento, 
contabilidade pública, patrimônio, almoxarifado e compras 
Prazo de vigência do contrato: 08/04/2014
Valor global O valor global do contrato é de R$ 21.471,00 (vinte 
e um mil, quatrocentos e setenta e um reais), sendo R$ 3.578,50 
(três mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinqüenta centavos) 
mensais
Data do ajuste: 08/10/2013

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente da Câmara

ATO DA MESA Nº 072/2013
(Dispõe sobre revogação do Concurso Público nº 001/2010 da 
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré e adota 
outras providências)
A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TU-
RÍSTICA DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGI-
MENTAIS E LEGAIS, 
Considerando que no exercício de 2010 houve a deflagração 
do concurso público 001/2010 para provimento dos cargos de 
Almoxarife, Consultor Legislativo, Motorista, Oficial Legislativo e 
Telefonista; 
Considerando que as provas foram realizadas no dia 26 de se-
tembro de 2010 na Fundação Regional Educacional de Avaré 
– FREA, com sede na Praça Romeu Bretas, 163;
Considerando o teor dos Atos da Mesa nº 19/2010 e 25/2010, 
que suspendeu e anulou as provas objetivas do concurso público 
01/2010; 
Considerando que não houve a correção das provas e tampou-
co a divulgação dos classificados;
Considerando a decisão judicial exarada nos autos do processo 
nº 0012192-91.2010.8.26.0073 da Segunda Vara Cível da Co-
marca de Avaré;
Considerando a viabilidade jurídica da revogação de atos pú-
blicos por interesse público originados de fatos supervenientes;
Considerando que a revogação é ato discricionário, já que as-
sentada em motivos de conveniência e oportunidade;
Considerando a possibilidade da Administração Pública anular 
seus próprios atos, quando eivados de vícios e/ou indícios que 
os tornam ilegais, consoante orientação da Súmula 473, do Su-
premo Tribunal de Justiça;
Considerando a cláusula 2.9 do edital do concurso público 
001/2010, que preconizou que após a efetivação da inscrição 
com o devido recolhimento, o valor da taxa de inscrição não será 
devolvido em hipótese alguma, salvo nos casos de cancelamen-
to, suspensão ou não realização do concurso público; 
Considerando a cláusula 11.8 do edital do concurso público 
001/2010, que preconizou que a Câmara de Vereadores da Es-
tância Turística de Avaré reserva-se o direito de anular o concur-
so, bem como de adotar providências que se fizerem necessá-
rias para garantir a correção dos procedimentos a ele relativos 
ou dele decorrentes; 
Considerando que já foi determinado pela Mesa Diretora a con-
tratação de empresa especializada para realização do plano de 
carreira dos servidores do Poder Legislativo, bem como a reali-
zação de reforma administrativa, de forma a verificar o quadro 
atual e a real necessidade de determinados cargos existentes 
atualmente;
Considerando finalmente o Fato da Administração: 
 RESOLVE,                            
Artigo 1º - Fica revogado o concurso público 001/2010 que tinha 
por objetivo o provimento dos cargos de Almoxarife, Consultor 
Legislativo, Motorista, Oficial Legislativo e Telefonista.

Artigo 2º – Fica assegurado aos candidatos que se inscreveram 
no Concurso Público nº 001/2010, conforme listagem publicada 
no Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré, Edição nº 
477, de 11 de setembro de 2010, a devolução do respectivo valor 
recolhido a título de inscrição, conforme item nº 2.9 do edital nº 
001/2010;
Parágrafo único – Os candidatos, inscritos no Concurso Público 
nº. 001/2010 serão convocados pela empresa organizadora do 
concurso, para ressarcimento do valor da inscrição.
Artigo 3º – Fica assegurado a empresa contratada o recebimen-
to pelos serviços efetivamente prestados, nos termos do contrato 
nº 12, celebrado em 23 de julho de 2010, após o cumprimento 
integral do disposto no artigo anterior. 
Artigo 4º – Dê-se AMPLA E IRRESTRITA publicidade do pre-
sente ato visando evitar qualquer prejuízo aos participantes do 
certame. 
Artigo 5º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação 
no local de costume.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
AVARÉ, aos 02 de outubro de 2013.

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente

MARCELO JOSÉ ORTEGA
Vice-Presidente

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
1º Secretário

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
2o Secretário

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

Cristiano Augusto Porto Ferreira
Diretor Geral          

DECRETO LEGISLATIVO N º 291/2013
Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Avareense ao Pastor 
LEVI FRANCO DE ALVARENGA e dá outras providências. 
A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TU-
RÍSTICA DE AVARÉ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE 
SÃO CONFERIDAS POR LEI DECRETA:
Artigo 1º - Fica concedido o Título de “CIDADÃO AVAREENSE” 
ao Pastor LEVI FRANCO DE ALVARENGA, pelos relevantes 
serviços prestados à comunidade avareense.
Parágrafo único – A entrega da referida honraria dar-se-á em 
Sessão Solene previamente convocada, em comum acordo com 
o homenageado.
Artigo 2º - As despesas decorrentes com o presente Decreto 
Legislativo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
01.01.02-01.122.7005.1072.3.3.90.39-23.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação. 
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICADE 
AVARÉ aos 08 de Outubro de 2013. -

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente

MARCELO JOSÉ ORTEGA
Vice-Presidente

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
1º Secretário

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
2o Secretário

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

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2013
Autoria: Ver. Francisco Barreto de Monte Neto e outros
Aprovado por unanimidade, em Sessão Ordinária de 
07/10/2013 .

CO N V I T E
AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação da PPA (2014-2017), 

LDO e LOA 2014

Prefeitura da Estância Turística de Avaré e Câmara de Vereado-
res convidam os Senhores Vereadores, associações de bairros, 
representantes de classes e munícipes em geral, para AUDI-
ÊNCIA PÚBLICA de APRESENTAÇÃO dos Planos de Governo, 
Plano Plurianual,  Diretrizes Orçamentárias/2014 e Orçamen-
to/2014, a realizar-se no dia 16/10/2013 às 9 horas, no Plenário 
da Câmara de Vereadores de Avaré sito a Av. Misael Euphrásio 
Leal nº 999, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar 
nº 101/00(LRF).

CO N V I T E
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Prefeitura da Estância Turística de Avaré e Câmara de Vereado-
res convidam os Senhores Vereadores, associações de bairros, 
representantes de classes e munícipes em geral, para AUDIÊN-
CIA PÚBLICA referente ao 2º Quadrimestre de 2013 da Gestão 

Fiscal da Prefeitura Municipal a realizar-se no dia 30/10/2013 às 
9 horas, no Plenário da Câmara de Vereadores de Avaré sito a 
Av. Misael Euphrásio Leal nº 999, em cumprimento ao disposto 
na Lei Complementar nº 101/00(LRF).

CIRCULAR N º 35/2013 - DG                                          
Avaré, 10 de Outubro de 2.013.-
  
Exmo. Sr. (a)      
Vereador (a)     
 
N E S T A                                                               

Senhor (a) Vereador (a):- 

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária 
de 14/10/2013 - Segunda Feira – às 18h00min.

Pela presente levo ao seu conhecimento que a Exma. Sra. Pre-
sidente Vereadora Bruna Maria Costa Silvestre  designou  para a 
Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 14 de Outubro do corrente 
ano, que tem seu inicio marcado para as 18h00min,  a seguinte 
matéria:

1. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 11/2013 - 
Discussão Única - Maioria Qualificada 2/3
Autoria: Ver. Carlos Alberto Estati
Assunto: Dispõe sobre a outorga de Título de Cidadão Avare-
ense ao Sr. RUBENS GONÇALVES JUNIOR e dá outras provi-
dências.
Anexo: Cópias do Projeto de Decreto Legislativo n º 11/2013 e 
dos Pareceres do Jurídico; e das Comissões de Constituição, 
Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Direito do Con-
sumidor.

2. PROJETO DE LEI N.º 98/2013 - Discussão Única 
Autoria: Ver. Marcelo José Ortega
Assunto: Institui o Estatuto do Pedestre na Estância Turística 
de Avaré, cria o Conselho Municipal dos Direitos do Pedestre e 
adota outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 98/2013 e dos Pareceres 
do Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 
(Vistas Vers: Rosângela/Marcelo Ortega) (PARECER CON-
TRÁRIO)

3. PROJETO DE LEI N.º 104/2013 - Discussão Única 
Autoria: Ver. Carlos Alberto Estati
Assunto: Institui no âmbito do Município da Estância Turística 
de  Avaré, normas de  higiene  para  a  profissão  de   Cabelei-
reiro,  Barbeiro,  Esteticista, Manicure,  Pedicure,  Depilador  e  
Maquiador.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 104/2013 e dos Pareceres 
do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Reda-
ção; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (c/ emen-
da)

4. PROJETO DE LEI N.º 109/2013 - Discussão Única 
Autoria: Ver. Antonio Leite de Oliveira
Assunto: Dispõe sobre a obrigatoriedade dos açougues, pada-
rias, mercados e qualquer outro estabelecimento afim em colo-
car em local visível dos clientes as máquinas de moer carne/e ou 
para corte de frios e adota outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 109/2013 e dos Pareceres 
do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Reda-
ção; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.

5. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR.º 120/2013 - Dis-
cussão Única – Maioria Absoluta (7) 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre criação cargos e dá outras providên-
cias.  (Professor Adjunto e Diretor Técnico Adm. e Pedagógico 
da Rede Municipal da Educação)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar n º 120/2013 
e dos Pareceres do Jurídico; e das Comissões de Constituição, 
Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumi-
dor; e  de Serviços, Obras e Adm. Pública. (c/ emenda)

6. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR.º 122/2013 - Dis-
cussão Única – Maioria Absoluta (7) 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre criação de emprego público no âmbito 
da Administração Direta do Município de Avaré (Médico Clínico 
Geral/Convênio Secretaria Admin. Penitenciária)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar n º 122/2013 
e dos Pareceres do Jurídico; e das Comissões de Constituição, 
Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumi-
dor; e  de Serviços, Obras e Adm. Pública.

7. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR.º 123/2013 - Dis-
cussão Única – Maioria Absoluta (7) 
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Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre alteração da Tabela constante do Anexo 
III da Lei Complementar nº 126, de 02 de junho de 2010, e adota 
outras providências (Altera Quadro de Pessoal - Agente Político 
no Plano de Cargos e Carreiras, desmembramento Secretaria 
Meio Ambiente e Agricultura)
Anexo: Cópia do Projeto de Lei Complementar n º 123/2013. -
Observação:- Os Pareceres da Assessoria Jurídica e das 
Comissões Permanentes serão colocados na Mesa dos Srs. 
Vereadores quando da apreciação da matéria.   

OBSERVAÇÃO: 
Os Processos, abaixo relacionados, deixaram de constar da 
presente Circular tendo em vista que até o fechamento da 
presente Circular não haviam sido exarados os respectivos 
pareceres pela Divisão Jurídica e Comissões Permanentes.

PROJETO DE LEI N.º 119/2013 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza concessão de direito real de uso de bem imó-
vel e dá outras providências. (à Associação de Proteção Animal 
- Amor de Quatro Patas)

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR.º 121/2013 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre criação, redenominação de cargos e dá 
outras providências.

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

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Câmara da Estância Turística de Avaré
REQUERIMENTOS E INDICAÇÕES APRESENTADOS NA 

SESSÃO ORDINÁRIA EM 7 DE OUTUBRO DE 2013
REQUERIMENTOS

Bruna Maria Costa Silvestre - Presidente
-Para que através do setor competente informe a esta Casa de 
Leis quando será realizada a recuperação do leito carroçável da 
rotatória da Avenida Emílio Figueiredo, confluência com Avenida 
Paranapanema, Jardim Tropical, onde existem vários buracos 
que estão causando transtornos aos usuários da referida via, 
REITERANDO o pedido feito através da Indicação nº 553/2013 
de 17/06/2013.
-Para que por meio da Secretaria competente, envie a esta Casa 
de leis cópias da documentação apresentada pelos conselheiros 
tutelares no ato de contratação constando:
01)Nome das entidades onde os mesmos prestaram serviços.
02)Cópia da folha de ponto constando o nome dos mesmos.
03)Cópia dos relatórios que os mesmos expuseram sobre os 
serviços prestados. 
-Para que seja oficiado ao COSA, para que informe a esta Casa de 
leis se os repasses de recursos feito pelo município estão sendo 
realizados em dia, onde estão sendo aplicados tais recursos 
discriminando o destino dos mesmos, quantos funcionários são 
contratados pela instituição.Solicito cópia da folha de pagamento 
dos funcionários e uma relação discriminando o cargo dos 
mesmos.
-Para que por meio da Secretaria Competente, informe a esta 
Casa de Leis, quando será realizada a operação tapa-buracos e 
a capinação do mato alto no bairro Jardim Califórnia.
-Para que por meio da Secretaria competente informe a esta 
Casa de Leis se existe uma data prevista para o começo das 
reformas dos banheiros públicos espalhados pelo município que 
encontram-se danificados e sem condições de uso.
-Para que seja oficiado “VOTOS DE AGRADECIMENTOS” ao 
deputado federal Marcio Luiz França Gomes, pela liberação 
da verba no valor de R$ 31.761,60, destinada a infraestrutura 
escolar de nosso município.
-Para que por meio do setor competente, informe a esta Casa 
de Leis qual o valor da contribuição de melhorias (taxas) de 
pavimentação asfáltica cobrada de cada unidade habitacional do 
bairro Jorge Cecílio Neto, seus parâmetros e bases de cobrança, 
além de informar se tal benefício encontra-se inserido no preço 
ou no financiamento dos imóveis.  

Marcelo José Ortega – Vice-Presidente
-Para que informe a essa Casa Legislativa  se o município está 
inscrito ou tem pretensões de se inscrever no Programa Estadual 
“Turismo do Saber”, que proporciona  às crianças da rede pública 
de ensino a oportunidade de conhecerem novos lugares dentro 
do Estado de São Paulo.
-Para que seja oficiado ao prefeito municipal, que estude a  
possibilidade  de equipar os parques infantis e áreas de lazer 
com brinquedos adaptados às crianças portadoras de deficiência 
motora.
-Para que seja oficiado ao prefeito municipal, que estude a  
possibilidade  de criar as funções de Agente de Trânsito, segundo 

o § 4º do artigo 280 do CTB para organizar e disciplinar o 
complexo de trânsito deste município, principalmente nas saídas 
escolares, nos principais cruzamentos e no final do expediente.
-Para que seja oficiado a Secretária Municipal da Educação 
de Avaré, para que informe a essa Casa Legislativa se o 
município conta com profissionais “cuidadores” de alunos com 
necessidades especiais, segundo direitos estabelecidos no 
artigo 208 da Constituição Federal.
-Para que seja oficiado a CNBB e a Cúria Metropolitana de 
Botucatu, na pessoa de seu Arcebispo, dom Maurício Grotto de 
Camargo, manifestando o apoio integral  desta Casa Legislativa 
à aprovação do Projeto de Lei 478/2007, que cria o Estatuto do 
Nascituro e está em tramitação no Congresso Nacional. 
-Para que seja encaminhado ao Prefeito Municipal,cópia em 
anexo da  Lei Municipal nº 355, de 11 de outubro de 2002, 
de autoria do vereador Marcelo José Ortega, que institui o 
Programa Municipal de Incentivo às Industrias Caseiras, cujo 
objetivo central é gerar novas fontes de rendas para as famílias 
avareenses, para que seja regulamentada.
-Para que seja enviado ao Prefeito Municipal,  copias de leis 
municipais das cidades de Araraquara, Sorocaba e Goiânia que 
instituíram o programa IPTU Verde. Em recente audiência pública 
houve um acordo entre o Partido Verde e o Prefeito Poio Novaes 
em que os vereadores do Partido Verde se comprometeram 
a defender o projeto de atualização da planta genérica do 
município, para efeitos de cobrança de IPTU, sem aumento 
de alíquota. Como contrapartida o Prefeito se comprometeu a 
incluir o programa do IPTU Verde na lei que será enviada para a 
Câmara e nos pediu exemplos de legislação sobre o IPTU Verde.
-Para que seja encaminhado ao Prefeito Municipal,copia da multa 
aplicada pela empresa Auto Park ao senhor Roberto de Oliveira 
Antunes, para que sejam  tomadas as devidas providências em 
relação  ao abuso do poder dado para empresa de multar antes 
de vencer o prazo.

Francisco Barreto de Monte Neto – 2º Secretário
-Para que seja oficiado o prefeito municipal, que através da  
secretaria competente, seja informado qual o motivo de ficar até 
dois dias sem coleta de lixo na Vila Martins II.
-Para que seja oficiada a CPFL sobre a necessidade de 
reposição de lâmpadas na Rua Francisco Gurgel Pismel , na Vila 
Martins III,  em toda a sua extensão, pois são vários os pontos 
com lâmpadas queimadas.
-Para que seja oficiado o COMUTRAN, na pessoa de seu 
presidente para que o mesmo venha a esta Casa de Leis, em 
data a ser agendada, com a finalidade de dirimir dúvidas, quanto 
a sistematização do trânsito em Avaré, pois muitos são os 
questionamentos por parte dos munícipes.
-Para que seja oficiada a empresa Rápido Luxo Campinas para 
que seu representante legal venha a essa Casa de leis, para 
responder aos tantos questionamentos apresentados por parte 
dos munícipes.

Antonio Leite de Oliveira
-Para que seja oficiado a SABESP, para que providencie com 
URGÊNCIA, tapar buraco na Rua Itaberá  altura do nº 302 no 
Bairro Parque Industrial Jurumirim. 
-Para que seja oficiada a Empresa Vivo –Telefônica, solicitando 
suas providências, no sentido de recuperar o orelhão instalado 
na Rua Diamantino Armando, altura do nº 137, Bairro Vila 
Esperança. 
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que através 
da secretaria competente nos responda o seguinte:
1)Qual o valor da verba destinada para a construção de muros 
no bairro Camargo?
2)Quantos muros serão construídos?
3)Qual o valor destinado a construção de cada muro?
4)Quem construir o muro por conta própria será ressarcido?
5)Qual o prazo para conclusão das obras?

Benedito Braz Ferreira
-Para que através do setor competente informe a esta Casa de 
Leis, os motivos que provocaram a paralisação há mais de vinte 
dias nas obras de infraestrutura para asfaltamento na rua João 
Paulo Nogueira, no Bairro Paraíso .
 
Carlos Alberto Estati
-Para que  seja oficiado ao Prefeito Municipal para que informe 
a esta Casa de Leis como Avaré está se preparando para se 
adequar às Resoluções Normativas da ANEEL nº 414, de 09 
de setembro de 2010 e nº 479, de 03 de abril de 2012 que 
estabelece a transferência pela distribuidora de energia elétrica 
dos ativos de iluminação pública aos municípios, com data fixada 
para 31 de janeiro de 2014.
-Para que por meio de Secretaria Municipal Competente, 
informe a esta Casa de Leis quais as providências que estão 
sendo tomadas em relação ao iminente risco de desabamento 
da galeria de águas sobre o Córrego do Cortume,  localizada na 
Rua Fernando de Noronha no Jardim Brasil. 
-Para que em caráter de urgência indique funcionário capacitado  

a proceder juntamente com este vereador, uma vistoria completa 
na Estrada em referência,  a  fim de se poder posteriormente 
reivindicar a sua manutenção pela empresa  transportadora da 
madeira a ser extraída.
-Para que seja oficiado a SABESP  para que por meio de 
Departamento Competente informe a esta Casa de Leis se existe 
estudo ou projeto visando a instalação de uma caixa d’água  para 
o Bairro Residencial Paraíso e adjacências, nos moldes da que 
será inaugurada na Área 008/A – Booster São Luiz.
-Para que sejam consignados em ata de nossos trabalhos, VOTOS 
DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES, à RÁDIO PAULISTA FM 
de Avaré,  pela comemoração do seu 22º Aniversário  ocorrido 
em 15 de setembro de 2013, em brilhante evento realizado neste 
domingo dia 05/10 no recinto da Associação Athlética Avareense. 
REQUEIRO ainda que, do deliberado seja cientificada à Rádio 
Paulista FM de Avaré  - Rua Anacleto Pires, nº 1550 – Avaré – 
SP.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que por meio 
de Secretaria Municipal Competente, informe a esta Casa de 
Leis quais os motivos para a não realização de coleta diária de 
lixo em diversos  bairros de nossa cidade.

Denilson Rocha Ziroldo
-Para que seja oficiado à CPFL que providencie a instalação de 
iluminação pública na rua Sebastião Pinto da Fonseca, localizada 
no residencial Armando de Paula Assis.
-Para que seja oficiado o prefeito municipal, por meio da Secretaria 
responsável, dentro do prazo regimental e previsto em lei para 
que envie  a Casa Legislativa  uma relação informando todas 
as dispensas de licitação promovidas  pelo Governo no período 
de janeiro a setembro de 2013, fazendo constar o favorecido, 
o valor e o prazo do contrato, e finalidade de contratação, bem 
como todas as prorrogações ocorridas a partir de janeiro de 2013, 
mesmo para aqueles contratos firmados antes desse período.
-Para que seja oficiado a CPFL, que providencie em caráter de 
urgência, a instalação de braços de luz nos postes de energia  
localizados  na Avenida Dr.  Mário Covas nas proximidades  da 
escola SESI e da Loja Maçônica Acácia.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, , para que nos 
informe se o Prefeito está ciente do ocorrido com o caminhão 
Ford Cargo Trucado novo, que tombou há quinze dias. Já é a 
segunda vez que isso acontece desde sua aquisição e, com 
isso, teve o seu chassi danificado (torto) e parece que o conserto 
não deu certo. Pedimos que nos informe quando o mesmo será 
consertado.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, por meio do setor 
competente, para que nos informe o valor gasto esse ano para 
realizar os reparos na Av. Gilberto Filgueiras, visto que somente 
esse ano já é a terceira vez que o reparo é realizado; bem como 
estude a possibilidade de fazer o serviço agora, pois os buracos 
ainda estão pequenos, facilitando o trabalho e melhorando a via.

Edson Flávio Theodoro da Silva
-Para que informe a esta Casa de Leis por meio do setor 
competente, se a obra na Avenida Misael Eufrásio Leal está 
sendo feita pelo órgão Municipal ou por empresa terceirizada. 
Caso sim, a empresa em questão está sendo vistoriada pelo  
órgão Público responsável pela contratação da empresa 
prestadora do serviço, pois pode se notar que nem ao menos a 
compactação do solo está sendo feita, e o desnível do canteiro 
central também está bastante visível.  
-Para que informe a esta Casa de Leis por meio do setor 
competente, quais providências estão sendo tomadas em relação 
ao requerimento de n°894/2013 em transformar  toda a extensão 
da Rua Romeu Bretas em mão única, ou a possibilidade de 
colocar placa de proibido estacionar em um dos lados da rua.
-Para que informe a esta Casa de Leis por meio do setor 
competente, quais são as providências que estão sendo tomadas 
em relação ao requerimento de n°137/2013,da necessidade de 
construir uma passagem de pedestres ligando a Avenida Marginal 
à Travessa Rio Velho, no Parque Jurumirim, nas imediações do 
antigo barracão do produtor, próximo ao silo da Ceagesp.

Júlio César Theodoro
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal e o setor competente, 
para que seja criada a comissão técnica do Programa Cidade 
Legal que deverá constar:
a)Engenheiro Responsável;
b)Advogado;
c)Administrador;
REQUEIRO mais que, seja deliberado em Plenário seja 
cientificado no seguinte endereço: Rua Líbero Badaró, 293 - 32º 
andar Centro 01009-907 São Paulo SP Brasil - +55 [11] 3292-
1500. 
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal,  que nos 
informe através de um relatório, o resumo das atividades, e o 
funcionamento do Albergue Municipal constando:
a)Nome do Servidor;
b)Função do Servidor;
c)Número de pessoas atendidas e;
d)Atividades internas;
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Marcelo Mariano de Almeida
-Para que oficie ao prefeito municipal, que informe o motivo do 
não funcionamento das câmeras de segurança que monitoram 
as principais ruas do centro da cidade, que está gerando 
reclamações por parte dos comerciantes.

Roberto Araújo
-Para que seja oficiado ao Sindicato dos Trabalhadores Hoteleiros 
e Assemelhados de Sorocaba e Região – SINTHORESSOR, 
com sede à Rua José Martins, nº 45 – Bairro: “Vila Hortência”, 
Sorocaba/SP – CEP: 18.020-214, para que informe esta Casa 
de Leis sobre a possibilidade de enviar um representante 
dessa conceituada entidade a fim de que possa explanar em 
audiência pública sobre os direitos e deveres dos trabalhadores 
no respectivo ramo, principalmente àqueles que desempenham 
a função de garçom / garçonete aqui em nossa cidade e região. 
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que no prazo 
regimental de 15 dias encaminhe a esta Casa de Leis uma 
relação contendo os nomes das pessoas e os respectivos cargos 
em comissão que ocuparam e os que ainda ocupam desde 
01/01/2013 até a presente data.
-Para que seja consignado em Ata de nossos 
trabalhos, voto de profundo pesar pelo falecimento de
:                                                                                             ‘ 
JACI DE OLIVEIRA
MARTA TEREZA MENCK
NEUZA FERREIRA DA SILVA CLARO
-Para que seja oficiado o Governador do Estado de são Paulo e 
a CCRSP Vias para que estudem a possibilidade de implantar 
rotatória mais segura no “trevo do Castelinho” na rodovia SP 
255 e cientifique o presidente da Associação dos Moradores 
dos Bairros: “Jardim Presidencial” e “Santa Mônica”, Senhor 
José Leite do Prado (“Zé Leite”).

-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, através do 
Departamento competente tome providências com relação 
ao entulho depositado irregularmente nas dependências do 
cemitério municipal.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, através do 
Departamento competente, informe esta Casa de Leis, no 
prazo regimental de 15 dias, os valores apurados em folhas de 
pagamentos de janeiro/2013 até a presente data, para fins de 
recolhimento da contribuição previdenciária relativos à parte 
patronal e a parte do servidor.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal para que esclareça 
se existe algum programa ou projeto no âmbito da Secretaria do 
Meio Ambiente, que objetiva a realização de corte, poda, plantio 
de árvores e realização de palestras alusivas ao meio ambiente.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que esclareça 
se existe algum programa ou projeto para a instalação de 
lixeiras seletivas nas escolas públicas municipais. Se negativo, 
sugerimos que se instale, de forma gradativa nas escolas 
públicas municipais, lixeiras em número suficiente para receber 
separadamente os detritos de plástico, de vidros, de papéis e de 
outros materiais.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, para que esclareça 
se existe no município órgão ou agentes com atribuição para 
levantamento de heranças vacantes que, por disposição legal 
pertencem ao município. 
-Para que seja oficiado ao Banco do Povo para que dê 
ampla divulgação, através de órgãos da imprensa local, para 
divulgação dos benefícios possíveis de ser concedidos ao micro 
empreendedor, para atraí-los, especialmente aos pequenos 
empreendedores rurais.
  

INDICAÇÕES
Bruna Maria Costa Silvestre-Presidente
-Para que por meio do setor competente, providencie a 
recuperação do leito carroçável da Avenida Paulo Contrucci 
Leal,bairro Vila Operária, REITERANDO a Indicação nº152 de 
2013.
-Para que por meio do setor competente, providencie um tambor 
para o armazenamento de lixo urbano na rua Dr Félix Fagundes 
confluência com Travessa Rochas, Bairro Bonsucesso.
-Para que por meio do setor competente, providencie a 
recuperação do leito carroçável da rua Capitão Alvin Pinto 
Toledo,confluência com a rua Wellington de Paula Assis,bairro 
Brasil Novo.
-Para que por meio do setor competente, providencie a 
recuperação do leito carroçável da travessa Suzana Garcia 
Ferreira próximo ao nº 357, Vila Operária.
-Para que por meio do setor competente, providencie a 
recuperação do leito carroçável da rua Waldomiro Dias de 
Camargo, confluência com a rua Benedito Aílton Camilo de 
Souza, bairro Brasil Novo.
 
Marcelo José Ortega-Vice-Presidente
-Para que através do setor competente, providencie reparos no 
trecho da Rua Professor Oscar Villaça.

-Para que através do setor competente providencie com urgência, 
colocação de placas de sinalização entre os cruzamentos das  
ruas Maestro Pontes e São Luiz, a fim de evitar  acidentes.
-Para que, através do setor competente, providencie a 
recuperação da Avenida Professora Danuzia D’Santi.

Ernesto Ferreira de Albuquerque-1º Secretário
-Para que o  Prefeito Municipal, através do setor competente, 
providencie reforma e adequação do Posto Policial do Bairro 
Costa Azul.
-Para que o  Prefeito Municipal, através do setor competente, 
reforçando solicitação já feita anteriormente através desta 
Casa de Leis, de providenciar retirada de entulho do cemitério 
municipal.

Francisco Barreto de Monte Neto-2º Secretário
-Para que o Prefeito Municipal, através seja verificada a  
possibilidade de efetuar a operação tapa-buracos na ruas do 
bairro Santa Elizabeth, pois as mesmas estão intransitáveis. 
-Para que o Prefeito Municipal, através da secretaria competente, 
seja verificada a  possibilidade de efetuar a operação tapa-
buracos na rua Luiz Zanella, no bairro Santa Elizabeth.. 
-Para que o  Prefeito Municipal, através da secretaria competente, 
seja verificada a  possibilidade de efetuar a manutenção no 
banheiro químico que é disponibilizado para os munícipes, na 
feira da Av. Paranapanema.

Antonio Leite de Oliveira
-Para que através do setor competente, providencie melhorias no 
calçamento da Rua Ricardo Martinez no Bairro Parque Industrial 
Jurumirim. 
-Para que através do setor competente, providencie operação 
tapa-buracos na Rua Itaporanga confluência com a Rua Ricardo 
Martinez no Bairro Parque Industrial Jurumirim. 
-Para que através do setor competente, providencie melhorias 
no calçamento da Rua Allan Kardec confluência com a Rua 
Oswaldo Brito Benedetti no Bairro Brabância. --Para que através 
do setor competente, tome as devidas providências no sentido 
de recuperar o asfalto e providencie escoamento adequado 
das águas na Rua Barão de Antonina confluência com a Rua 
Itaporanga no Bairro Parque Industrial Jurumirim.  
-Para que através do setor competente, tome providências 
necessárias tendo em vista que quando chove, os alunos da 
Escola Suleide Maria do Amaral Bueno, situada no Bairro Vila 
Jardim, têm dificuldade de ingressar no prédio devido às águas 
das chuvas.
-Para que através do setor competente, providencie o 
escoamento adequado das águas da Rua Itaporanga altura nº 
165 no Bairro Parque Industrial Jurumirim.
-Para que através do setor competente, estude a possibilidade 
de realizar em diversos pontos da nossa cidade um mutirão para 
realização de exames oftalmológicos.

Benedito Braz Ferreira
-Para que, através do setor competente, verifique a possibilidade 
de trocar as lâmpadas da Praça João Durço, no bairro Brabância.
-Para que, através do setor competente, verifique a possibilidade 
de realizar pesquisa para descobrir um vazamento grande de 
água que desemboca na Rua Dr. Félix Fagundes altura do 
número 500.
-Para que, através do setor competente, verifique a possibilidade 
de realizar operação tapa-buracos na Rua Suiça, bairro Jardim 
Europa, conforme solicitado por moradores desta localidade.

Carlos Alberto Estati
-Para que por meio de Secretaria Municipal Competente mande 
realizar com urgência, operação tapa-buracos em toda extensão 
da Rua Seme Jubran no Residencial Paraíso. 
-Para que por meio de Secretaria Municipal Competente  mande 
realizar com urgência, operação tapa-buracos na rotatória da 
Praça Orlando  Pires  Arruda no Residencial Paraíso. 
-Para que por meio de Secretaria Municipal Competente  mande 
realizar com urgência reparos no leito carroçável da Rua Camilo 
de Souza Leme, esquina com a Avenida Salim Antonio Curiati.

Denilson Rocha Ziroldo
-Para que o Prefeito Municipal,reiterando a indicação n°677/2013, 
para que estude a possibilidade de, em caráter de urgência, 
implantar  lombadas ou redutores de velocidade  próximos  aos 
portões do Colégio Dimensão.
-para que o Prefeito Municipal, reiterando as indicações nº 
571/2013 e n°751/2013, para que providencie a recuperação do 
leito carroçável da rua Dari Silveira Barcelos.
-Para que o Prefeito Municipal, reiterando a indicação 
n°646/2013, para que providencie, em caráter de urgência, a 
recuperação do leito carroçável da rua Érico Veríssimo.
-Para que o Prefeito Municipal, reiterando a indicação 
n°646/2013, para que  providencie em caráter de urgência a 
recuperação do leito carroçável da rua Prof. Santos Rodrigues 
Alves em toda a sua extensão.
-Para que o Prefeito Municipal, para que estude a possibilidade 

de providenciar a remoção da lama existente na rua Hugo José 
Bannwart, no bairro Green Village, bem como providencie uma 
nova saída desta água quem vem do terreno.
-Para que o Prefeito Municipal, por meio do setor competente,  
para que providencie, em caráter de urgência,  a capinação e 
limpeza  do terreno localizado na rua Dona Dorita,  próximo ao 
n°275.

Edson Flávio Theodoro da Silva
-Para que por meio do setor competente providencie com 
urgência reparos na pista de rolamento da Rua Carlos Ramires, 
cruzamento com a Avenida Itália.     
-Para que por meio do setor competente providencie com 
urgência os reparos necessários na pista de rolamento da Rua 
Bahia confluência com a Rua Padre Emilio Immos.

Júlio César Theodoro
-Para que realize a Operação Tapa Buracos, na Rua Benedito 
Aílton Camilo de Souza, aproximadamente no número 212, no 
cruzamento da rua, em frente ao Posto Saúde da Família.

Marcelo Mariano de Almeida
-Para que a operação tapa buracos passe com urgência  na 
rua Álvaro Lemos Torres, que se encontra toda esburacada, 
lembrando que a mesma é o principal acesso dos moradores do 
Bairro Brabância ao centro da cidade. 
-Para que através do setor competente, realize com urgência, 
a confecção de REDUTORES de VELOCIDADE, PINTURA 
de FAIXAS de PEDESTRES e demais SINALIZAÇÕES, nas 
proximidades de toda Rede de Ensino de AVARÉ, (escolas 
municipais, estaduais e também creches.
-Para que providencie a limpeza do córrego, na extensão da 
Rua José Vicentini, Bairro Alto que se encontra totalmente 
abandonado.
-Para que através do setor competente realize o corte de árvore 
localizada em frente ao imóvel de número, 50 da Rua Padre José 
de Anchieta, no Bairro Morada do Sol. 

Roberto Araujo
-Para que o Prefeito Municipal estude a possibilidade de 
denominar Praça ou Logradouro Público com o nome da 
Saudosa Senhora JACI DE OLIVEIRA.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
-Para que através do órgão competente, verifique a possibilidade 
de realizações de cursos e palestras em nossa cidade, através 
da Fundação de Proteção de Defesa do Consumidor (PROCON), 
sobre o tema “ORIENTAÇÃO FINANCEIRA.
-Para que através da Secretaria competente estude a 
possibilidade de determinar a colocação de cinzeiros ou 
congêneres nas portas externas dos prédios públicos, assim 
como estudar a possibilidade de obrigar aos estabelecimentos 
privados de assim também procederem.
Para que através da Secretaria competente, providencie a 
revitalização das jardineiras existentes no jardim São João. 
-Para que através da Secretaria competente, providencie a 
cobertura do ponto de ônibus localizado na Rua Maneco Dionísio. 

CDHU
PRESENTE EM AVARÉ

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABI-
TACIONAL E URBANO – CDHU REALIZARÁ UM 
PLANTÃO DE ATENDIMENTO, COM O OBJETIVO 
DE RESOLVER PENDÊNCIAS E INADIMPLÊN-
CIAS DOS MUTUÁRIOS DOS CONJUNTOS HABI-
TACIONAIS DA CDHU EXISTENTES EM AVARÉ.

NÃO PERCA SUA CASA. COMPAREÇA NO PLAN-
TÃO DA CDHU, MUNIDO DE CPF E DA PRESTA-
ÇÃO DA CASA, NO DIA 19 DE OUTUBRO, DAS 
09H00 ÀS 15H00, NA CÂMARA MUNICIPAL, AV. 
PREFEITO MIZAEL EUPHRASIO LEAL, 999.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CEI “PROFª OLGA GIRARDI DE BRITO”

CEI “PROFª OLGA GIRARDI DE BRITO”, 09/10/2013
O Diretor de Escola, com base no Decreto 3.265 de 03/07/2012, 
expede os seguintes Atos Decisórios:
Ato decisório nº 02/2013.
Maria Fernanda Martins Arca, RG nº 33.743.104-8
Professor de Educação Básica I – Efetiva da CEI “Profª Olga 
Girardi de Brito” em Avaré, pretende acumular com a função de 
PEB I do QM, Escola Particular “Dimensão”, em Avaré, das 12:30 
às 17:00 horas.
Decisão: Acúmulo Legal

__________________
Maria Cecília Alves Reis
Diretora-RG:9.517.257

COMUNICADO
A SMAAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, 
ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, VISANDO A 
APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 001 / 2012, VEM TORNAR 
PÚBLICO QUE TODOS OS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS 
DE TODOS OS LOTEAMENTOS LOCALIZADOS NA ORLA DA 
REPRESA JURUMIRIM DEVERÃO ADEQUAR SEUS IMÓVEIS 
COM A CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SANITÁRIO COM OS 
SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CAIXA DE GORDURA, FOSSA 
SÉPTICA E POÇO ABSORVENTE (SUMIDOURO) CONFORME 
NBR 7229 DA ASSOCIAÇÃO    BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS, COM PLANTA ASSINADA POR PROFISSIONAL 
HABILITADO. 
AS VISTORIAS TERÃO INÍCIO EM FEVEREIRO DE 2.014 E AS 
AUTUAÇÕES 90 (NOVENTA) DIAS APÓS AS NOTIFICAÇÕES. 
NÃO PERCA TEMPO, NÃO SEJA AUTUADO, FAÇA A SUA 
ADEQUAÇÃO O QUANTO ANTES. 
COLABORE COM O MEIO AMBIENTE.  VAMOS MELHORAR 
AS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO DA NOSSA REPRESA.
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ESPORTES

EMPREGADORES: É necessário o ca-
dastro da empresa, ou pessoa física, no ende-
reço eletrônico http://maisemprego.mte.gov.br, 
para a colocação de vagas e processo seletivo.

CANDIDATOS: É necessário cadastrar-
-se no SISTEMA MAIS EMPREGO 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
Estamos na Rua Rio Grande do Sul, nº 

1810, Centro, (Prédio Centro Administrativo 
Municipal), entrada pela rua Ceará. Maiores 
informações ligue 14-37321414.

30 agente de pesquisa (temporário) F/M 
04 garçom F/M
01 churrasqueiro M
03 pizzaiolo F/M
01 alinhador de madeira M
02 marceneiro M
01 auxiliar de marceneiro M
01 montador de moveis M
01 operador de bomba de concreto M
01 limpador de piscina M
01 auxiliar de manutenção predial M
05 pedreiro M
01 trabalhador no cultivo de mudas (casal)
12 trabalhador rural M
02 caseiro /M
01 jardineiro M
01 monitor de recreação F/M
01 estoquista M
01 motorista caminhão munk M
05 motorista carreteiro M
01 motoboy M
01 mecânico de caminhão M
03 vendedor interno F/M
03 vendedor externo M
01 representante comercial F/M
01 assistente administrativo F
01 supervisor de vendas comercial F/M
01 contador F/M
01 auxiliar de escritório F
01 analista financeiro F/M
01 recepcionista de hotel F/M
02 programador de sistemas F/M
1 analista de crédito F
05 operador de telemarketing  F/M
01 dentista F/M
01 técnico em saúde bucal F/M
02 farmacêutico F/M
06 auxiliar de enfermagem F/M
01 manicure F
01 esteticista F
01 cabeleireiro F/M
04 empregado domestico faxineiro ou diarista F
01 instalador de carpetes de madeira M
08 auxiliar de lavanderia F/M
01 costureira de trajes finos F
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Aconteceu, no último domingo, 06, a Corrida/Ca-
minhada Ecológica. A iniciativa, uma parceria entre a 
direção da Reserva Florestal e a Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer, teve espaço entre as trilhas existentes 
no Horto Florestal de Avaré. 

 Na categoria Masculino Geral, o vencedor foi o 

Horto sedia Corrida /Caminhada Ecológica 
A iniciativa teve participação de atletas de várias cidades da região

atleta Vanderson Moreira Oliveira, de Itai, seguido por 
Magno José Trindade (Paranapanema), Edvaldo Louren-
ço Pereira (Avaré), Felipe Molim Moreira Oliveira (Itai) e 
Manoel Carvalho (Lençóis Paulista). No Geral Feminino, 
o destaque ficou com Graciele Byjean, da cidade de 
Botucatu, seguida por Jullineiva Cristina Oliveira 
(Manduri), Lindalva Soares (Avaré), 

Maria Hortência (Piraju) e Bruna Rafaele Leme (Len-

çóis Paulista). Foram distribuídas medalhas a todos os 
participantes e troféus para os primeiros colocados 
nas diversas categorias. 

O trajeto foi de oito quilômetros, em sua maioria 
em trechos da Trilha Educativa do próprio Horto Flo-
restal. Deram suporte para a realização da prova os 
agentes da Secretaria Municipal de Saúde e a Polícia 
Militar. 
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O atleta Jair Neves, mais uma vez, chegou ao lugar 
mais alto do pódio, após participar do Campeonato 
Brasileiro, no último dia 28 de setembro. O evento, que 
aconteceu no Rio de Janeiro, ficou marcado pela primeira 
colocação do avareense, que levantou 270 quilos no Su-
pino, considerado a maior pesagem levantada durante 
o campeonato deste ano.

Com histórico de treinamentos datados de mais de 
18 anos, Neves sagra-se, aos poucos, em um dos princi-
pais nomes do supino em todo Estado, com pontuações 
em todos os campeonatos concorridos. Sua próxima 
competição, conforme divulgado anteriormente, será 
em novembro, no 8° Mundial de Supino, Supino Raw e 
Levantamento Terra, que acontecerá nas cidades de São 
Paulo e Campinas. Caso consiga efetivar participações 
nas disputas, Jair Neves pretende sedimentar sua futura 
participação no Mundial de Supino, que acontecerá, em 
2014, no Rio de Janeiro.  

Esporte conhecido, também, como levantamento 
de peso básico, levantamento básico ou levantamento 
de potência (powerlifting, em inglês), a modalidade 
prioriza a força consistente no Agachamento, Supino 
e Levantamento Terra. O atleta Jair Neves agradece o 
apoio da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, através 
da Secretaria Municipal de Esportes, Academia Corpo e 
Saúde, Mundial Celulares, e os personal trainers Tirlen 
da Silva e Diego Greguer Mariano.

ESPORTES

SAÚDE

Jair Neves consegue Ouro no Brasileiro de Supino
A próxima etapa focada pelo atleta é a participação no Mundial da categoria, que acontece no próximo mês de novembro, no Rio de Janeiro

No último dia 03, a equipe da Vigilância Sanitária 
Municipal visitou o Colégio Tito Alba e apresentou duas 
palestras sobre a necessidade de combate ao mosquito 
Aedes aegypti, transmissor da Dengue. As explanações 
foram direcionadas aos alunos do Ensino Fundamental 
I dos dois períodos letivos (manhã e tarde). 

Como em campanhas institucionais da VISA, as crian-
ças aprenderam formas de se combater a proliferação 
da doença, como evitando acúmulo de água parada; os 
agentes também falaram sobre os hábitos do mosquito e 
sobre o uso de produtos alternativos no combate a den-
gue, como o sal de cozinha e detergente, por exemplo, 
produtos que matam as larvas do mosquito transmissor.

As crianças tiveram chance, na sequência, de mostrar 
o aprendizado executando um jogral com as técnicas 
aprendidas e que podem ser colocadas em prática no 
cotidiano. 

Com a chegada das chuvas a preocupação com a 
Dengue aumenta, e é necessário intensificar os cuida-
dos e ações para combater o mosquito e, segundo os 
representantes da Vigilância Sanitária, a contribuição 
da população é de suma importância; já as palestras 
realizadas pela VISA contribuem para a educação das 
crianças que, por sua vez, levam as informações para a 
casa e se tornam agentes mirins, auxiliando os pais na 
eliminação de possíveis criadouros.

Vigilância Sanitária apresenta palestra sobre Combate à Dengue
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12 DE OUTUBRO ESPORTES SERVIÇOS

A partir das 13 horas deste sábado, 
a praça Prefeito Romeu Bretas, popu-
larmente conhecida como Concha 
Acústica, vai ser o espaço para que to-
das as crianças da Estância Turística de 
Avaré comemorem seu dia. Na data, o 
Fundo Social de Solidariedade, apoiado 
pelas secretarias de Cultura, Esportes 
e Educação, promoverá uma grande 
festa com brincadeiras, distribuição de 
doces, brinquedos e muita diversão. 

Serão quatro horas com shows de 
mágicos, palhaços, peças de teatro e 
brinquedos infláveis, além da distribui-
ção de algodão doce, pipoca, sorvete e 
lanche. Neste dia, todas as crianças da 
cidade terão acesso gratuito a diversas 
atividades culturais e esportivas.  Entre 
as atrações, destaque para o show de 
mágicos e palhaços com o grupo Ca-
maleão & Cia. e para a apresentação da 
peça de teatro Mais do Mesmo, da Cia. 
de Teatro de Juliano Roger. As crianças 
poderão, ainda, se divertir com brinca-
deiras e jogos, como ping-pong, xadrez, 
dominó e minifutebol. “A ideia é resga-
tar brincadeiras e músicas e cantigas de 
rodas voltadas especialmente para as 
crianças”, afirmou uma representante 
do Fundo Social.

Festa das 
Crianças 
acontece 

na Concha 
Acústica

Estão previstas 
apresentações 

de peças teatrais, 
shows de mágicos 
e palhaços, além 
de distribuição de 

guloseimas

Está marcada para a manhã deste 
sábado, 12 de outubro, a partir das 
9h30min, nas dependências do Giná-
sio de Esportes Kim Negrão, a primei-
ra edição da Copa Avaré de Jiu-Jitsu. 

O evento, organizado pela empre-
sa Megabex, reunirá atletas de São 
Paulo, Campinas, Sorocaba e Piracica-
ba, além de outros municípios que já 
manifestaram interesse na iniciativa.

Haverá lutas para as categorias 
Juvenil, Adulto e Máster, tanto Mascu-
lino quanto Feminino, com prêmios 
em dinheiro para todas as faixas no 
Absoluto. Conforme o regulamento, 
o sistema de lutas será de eliminató-
rias simples (derrotado uma vez será 
eliminado, sem repescagem). Todos 
os inscritos ganharão camisetas do 
evento.

Para assistir às provas, os interes-
sados deverão doar um brinquedo 
em bom estado para a campanha 
solidária “Faça uma Criança Feliz”, sus-
tentada exclusivamente por doações, 
eventos e parcerias firmadas. 

A iniciativa faz parte do Calendário 
de 152 anos de Avaré e conta com 
apoio da Secretaria Municipal de 
Esportes. Detalhes pelo site www.
copaavare.com

Copa de 
Jiu-Jitsu 

arrecada 
brinquedos 

para ação 
solidária
Doações serão encaminhadas 
para a campanha “Faça uma 

Criança Feliz”

Durante três dias - 24, 25 e 26 de 
setembro – o Ministério da Justiça, em 
Brasília/DF reuniu representantes de Pro-
cons de todo o país devido à realização 
do IX Congresso do Sistema Nacional 
de Defesa do Consumidor. A Estância 
Turística de Avaré, na oportunidade, foi 
representada por integrantes do Procon 
da cidade. O congresso teve como tema 
“A proteção do Consumidor como instru-
mento de Desenvolvimento Econômico 
e Social”. 

Conforme a coordenadora Carla 
Flores, o simpósio foi uma grande 
oportunidade para aquisição de novos 
conhecimentos em todos os setores 
possíveis, com debates relacionados 
à cidadania no consumo, proteção do 
consumidor como política de Estado e 
os novos desafios para relações de con-
sumo no âmbito internacional. Durante a 
iniciativa, os ministros José Eduardo Car-
dozo e Alexandre Rocha Santos Padilha, 
respectivamente da Justiça e da Saúde, 
assinaram portaria estabelecendo obri-
gações a casas de show e lazer de fixarem 
publicamente alvarás de funcionamento 
e criando um banco de dados com regis-
tros dos serviços de saúde relacionados 
a acidentes de consumo graves ou fatais. 

Além dos citados ministros, o en-
contro também reuniu autoridades 
e especialistas no assunto, como a 
secretária Nacional do Consumidor, 
Juliana Pereira, o secretário de Reforma 
do Judiciário, Flávio Caetano, a ministra 
do Superior Tribunal de Justiça, Fátima 
Nancy Andrighi, o secretário Municipal 
de Direitos Humanos da Prefeitura de 
São Paulo, Rogério Sottili, a presidente 
do Magazine Luiza e vice-presidente do 
Instituto do Desenvolvimento do Varejo, 
Luiza Helena Trajano, e o presidente 
do Banco Central do Brasil, Alexandre 
Tombini. 

PROCON 
participa do 

IX Congresso 
Nacional de 

Defesa do 
Consumidor
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O Governo da Estância Turística de Avaré protoco-
lou, na tarde de sexta-feira, 4 de outubro, na Câmara 
Municipal, Os projetos de lei que instituem o Plano 
Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDA) e a Lei de Orçamento Anual (LOA).

Para dar transparência às propostas, a atual Admi-
nistração propõe debater o orçamento em Audiência 
Pública marcada para o próximo dia 16, quarta-feira, 
na Câmara Municipal, a partir das 9 horas. 

Desse modo, além de seguir as prerrogativas pre-
vistas na Lei Orgânica do Município, representantes 
da população em diferentes segmentos poderão ter 
subsídios para conhecer as áreas em que o dinheiro 
público será aplicado nos próximos anos.

FAZENDA

AVARÉ

AGRONEGÓCIOS

Orçamento de 2014 será debatido em audiência pública
Debate está previsto para dia 16, às 9h, na Câmara Municipal

Segundo prescreve a Lei Orgânica Municipal, os 
cálculos de arrecadação/despesas deveriam ter sido 
entregues no último dia 30 de setembro, mas não foi 
possível o cumprimento da determinação no prazo 
legal devido ao formato adotado pela gestão atual.

“O orçamento deste ano foi elaborado pelos pró-
prios secretários, de forma participativa e gradual 
e, por isso, a compilação de todos os dados acabou 
excedendo o tempo previsto”, argumentaram os 
técnicos da Fazenda do município. 

Além do volume de informações colocado para 
o pessoal da Contabilidade, também influenciou no 
atraso a implantação do Sistema de Software Fiorili, 
hoje em uso pelo setor. Embora o mesmo tenha sido 

adquirido em 2011, este foi o primeiro ano em que 
sua área de trabalho referente ao PPA foi utilizada.

“Fora esses problemas técnicos, todo o processo 
foi executado como nos anos anteriores: primeiro 
foram encaminhados os ofícios e, em seguida, os 
anexos porque esses documentos são impressos 
e vistados, um a um, pelo prefeito”, destacaram os 
técnicos da Fazenda, apontando que, como nos 
atrasos em anos anteriores, o não cumprimento do 
prazo regimental pode não comprometer o processo 
administrativo.

Os projetos de lei que instituem o PPA, o PDO e a 
LOA já foram encaminhados para análise dos verea-
dores integrantes das comissões legislativas. 

A Secretaria de Fazenda da Prefeitura da Estância Turís-
tica de Avaré elaborou  um manual para facilitar a vida das 
pessoas que pretendem conhecer o Portal da Transparência 
da cidade. 

Criado em maio de 2009, o Portal permite acesso às 
informações sobre os valores arrecadados por uma en-
tidade contábil (receitas) e sobre os gastos públicos em 
que foram utilizados esses recursos (despesas) durante 
determinado exercício. Além disso, possibilita a consulta 
e o acompanhamento de outros dados relativos às opera-
ções contábeis realizadas por uma Entidade durante certo 
exercício como forma de garantir a transparência das contas 
públicas municipais. 

A ideia de redigir um manual prático surgiu porque 
muitas pessoas apresentam dificuldades para acessar os 
recursos do Portal da Transparência. O manual mostra como 
acessar os dados do portal em duas opções. Na primeira, o 
usuário, após acessar o www.avare.sp.gov.br e o link Portal 

Fazenda orienta como navegar no Portal da Transparência da Prefeitura
A intenção é facilitar o acesso a todas as informações disponibilizadas no site de Avaré

da Transparência, escolhe o Exercício entre as opções e tam-
bém a Execução Orçamentária – Despesas – Por fornecedor. 
Para continuar, o interessado deve entrar no campo Des-
crição, digitar a Razão Social da empresa a ser pesquisada 
e clicar no valor empenhado. Para mais informações do 
empenho, incluindo suas liquidações, é necessário acessar 
a folhinha branca que aparece à esquerda do número.

Na segunda opção, por sua vez, após seguir os pas-
sos de 1 a 4 e não encontre a informação desejada, será 
necessário repetir as operações e clicar em Execução 
Orçamentária – Despesas – Restos a Pagar, prosseguindo, 
na sequência, como na opção 01. A Secretaria da Fazenda 
pode ser contatada pelos telefones (14) 3711-2545 ou 
(14) 3711-2566. 

1ª Opção:
1) Acessar www.avare.sp.gov.br
2) Portal da Transparência
3) Exercício ( escolher entre as opções)
4) Execução Orçamentária – Despesas – Por 

fornecedor 
5) No campo Descrição, digite a Razão Social da 

empresa a ser pesquisada
6) Clique no valor empenhado e, para maiores 

informações do empenho, inclusive as liquidações 
realizadas no referido, clique na folhinha branca que 
aparece à esquerda do número.

2ª Opção:
1) Caso siga os passos de 1 a 4 e não encontre 

a informação desejada, repita os mesmos clicando 
em Execução Orçamentária – Despesas – Restos a 
Pagar e prossiga conforme as informações acima. 

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PASSO A PASSO

A Estância Turística de Avaré voltou a ser, desde o 
último dia 08, terça-feira, a Capital Nacional do Cavalo, 
uma vez que, a partir da data, o circo da Associação 
Brasileira dos Criadores da raça Quarto de Milha (ABQM) 
está instalado no Parque Fernando Cruz Pimentel para 
a realização do 34º Potro do Futuro e a 7ª Copa dos 
Campeões. As competições serão encerradas na tarde 
deste domingo, 13. 

EMAPA volta ser palco da ABQM
Até o próximo domingo, o Parque Fernando Cruz Pimentel sedia o 34º Potro do Futuro e a 7ª Copa dos Campeões da raça

Segundo informes da assessoria da ABQM, as dispu-
tas, envolvendo 1.199 cavaleiros e amazonas montados 
em 1.799 cavalos, aconteceram consecutivamente nas 
três arenas cobertas do parque. A estimativa é que mais 
de R$ 790 mil em prêmios sejam distribuídos nesta tem-
porada. Estão marcados, para a noite deste sábado, 12, 
o 4º Leilão Haras ST, a partir das 16 horas, e às 20 horas, 
6º Leilão Haras Nossa Senhora Aparecida. 
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HABITAÇÃO

Na próxima semana, a equipe da Secretaria Munici-
pal de Obras, Habitação e Serviços continuará efetuando 
o cadastramento dos contemplados no sorteio realizado 
no dia 04/08/2013, para as casas do Conjunto Habitacio-
nal Mário Bannwart, que estão sendo construídas com 
recursos do programa  federal Minha Casa, Minha Vida.

Os contemplados deverão levar ao Centro Adminis-
trativo os seguintes documentos: originais e cópias do 
RG, do CPF, e das certidões de nascimento e casamento, 
além de comprovantes de residência. Caso a pessoa 
contemplada seja casada ou amasiada, o cônjuge terá, 
obrigatoriamente, que comparecer na apresentação e 
também levar a mesma listagem de documentos. No 
caso de viúvos é necessária a certidão de óbito

Confira abaixo os nomes dos convocados que de-
verão apresentar a documentação nos dias 15 e 16/10 
(titulares com renda de até R$ 1.200,00, com letras N, O, 
P e R) e nos dias 17 e 18/10 (titulares com renda de até 
R$ 1.200,00, com letras S, T, V e W).

Continua cadastramento dos sorteados do Programa Minha Casa, Minha Vida
Os mutuários devem entregar os documentos necessários nos dias estabelecidos.

15 e 16 de Outubro de 2013 
Segmento: Renda até R$ 1.200,00 

Condição: Titulares – Letras “N,O,P e R”
Atenção: Entrada pela Garagem 

Horário de Atendimento: 
09:00 as 12:00
14:00 as 17:00”

 
“N” Nome C.P.F.
352 Nascir Nunes 223.820.508-02
173 Neusa de Fátima Ferreira Barbosa 021.094.978-31
292 Neuza Maria dos Santos 132.380.588-51
213 Nilce de Godoy 161.900.668-52
246 Nilce Helena Albuquerque 382.503.828-97
218 Nílson Ferreira da Silva 137.155.458-79
08 Nilva Irene da Costa 173.961.048-23
222 Odete Maria Conceição da Silva 259.276.038-58
310 Odilene Medeiro de Freitas 273.134.798-83
203 Olindo Câmara 110.685.398-95
254 Ozana Andrade Delfino 268.511.368-13
265 Pâmela Tais de Costa Rosa 412.941.568-96
10 Patrícia Abreu Miguel 328.056.378-01
72 Patrícia Cristina Savaroli 345.252.018-86
115 Patrícia Daniele de Brito 217.310.328-89
285 Patrícia de Fátima da Silva 440.742.728-06
354 Patrícia Ferreira Sucupira 303.260.048-07
147 Patrícia Lopes de Souza 401.103.498-30
198 Paulo Henrique de Oliveira 328.852.658-17
62 Poliana de Souza Philadelpho 345.465.998-11
167 Priscila Guimares Francisco 292.648.828-98
322 Priscila Purger da Silva 327.445.788-43
163 Rafael Bispo dos Santos 045.232.545-59
22 Rafael Luano dos Santos 414.290.548-16
263 Raquel da Silva 072.012.628-23
303 Regiane Janaína Canoviles 261.470.428-82
334 Regina Maria Pereira 191.497.708-45
38 Renata Urias Cândido 161.901.898-57
09 Ricardo da Silva Oliveira 251.190.888-30
359 Rita de Cássia Rosa 352.158.828-94
73 Roberta Aparecida de Camargo 173.957.778-75

328 Roberta de Fátima Ceará das Silva 330.394.938-76
262 Roberta Gonçalves do Nascimento 373.717.538-10
291 Rodrigo Capellari Carvalho 331.417.278-80
268 Rodrigo Garcia 353.733.408-71
110 Rogério Roberto Fernandes 254.865.928-33
175 Roquelina dos Santos 171.773.118-07
151 Rosa Maria Thomaz 290.733.468-94
337 Rosângela Aparecida Cândido 329.460.198-02
56 Rosângela Aparecida Cardoso Pinto 329.889.148-77
297 Rosângela Aparecida da Silva 288.514.338-01
304 Rosângela Cristina Panchone de Jesus 195.466.598-
94
90 Rosângela de Fátima Benedita 012.763.888-10
141 Rosângela Maria Del Rio Lúcio 273.489.888-81
121 Rosângela Maria Galina 083.395.848-80
319 Rosângela Maria Leme 072.053.698-78
127 Roseli Bessa Cazionato 332.556.198-58
146 Roseli Garcia 314.986.168-36
81 Rosemeire Aparecida Lopes 297.937.628-02
112 Rosemeire de Oliveira 394.223.788-18
97 Rosemeire de Souza 110.678.758-75

17 e 18 de Outubro de 2013
Segmento: Renda até R$ 1.200,00 

Condição: Titulares – Letras “S,T,V e W” 
Atenção: Entrada pela Garagem 

Horário de Atendimento: 
09:00 as 12:00 
14:00 as 17:00”

  
“Nº” Nome C.P.F.
215 Samanta Vicentini 373.764.608-29
162 Sandra Maria dos Santos 077.183.458-66
161 Sandra Regina Augusto 173.959.888-17
102 Selma Fiuza de Jesus 224.639.318-33
136 Sheila Guimarães do Nascimento 392.332.148-18
271 Sidney Gonçalves da Silva 278.734.098-99
122 Silvana Bastos de Matos 404.361.218-40
13 Sílvia Célia Domingues 255.906.058-22
104 Sílvia Messias 141.276.938-86
19 Sílvia Vieira de Souza 344.768.048-29
47 Simone Aguilera de Faria 343.970.728-84
236 Simone Barbosa da Silva 350.196.098-03
358 Simone Regina Silva 385.747.878-09
348 Sival Amaral 290.363.918-30
55 Sofia Mendes dos Santos 354.801.458-51
148 Suélen de Cássia Souza Filadelfo 333.279.588-07
251 Sueli Gonçalves da Silva 326.123.738-45
30 Suzana Aparecida Lopes Bueno 304.299.738-37
305 Suzana Peres Isler 366.451.058-51
323 Taís Virginia Andrade da Silva 047.949.923-35
312 Talita Lidiane Bermejo Chinedez 383.112.768-97
220 Tatiane Baptista Pinto 308.509.338-97
250 Tatiane da Silva Cunha 393.973.678-38
327 Tayrine Messias Munhoz 388.327.058-00
16 Terezinha de Fátima Castilho 054.416.738-42
80 Tiago Antônio de Carvalho 339.080.478-11
142 Tiago Henrique Leme de Souza 408.649.298-97
77 Valdinéia Aparecida Bernardo 336.612.848-86
188 Valdirene Aparecida dos Santos 359.342.778-80

124 Valéria Cristina Batista 364.753.848-52
321 Valnici Carreira 296.719.278-31
243 Vanessa Aparecida da Costa 300.837.868-48
183 Vanessa Aparecida Miguel 415.281.968-56
26 Vanessa Aparecida Miguel de Oliveira 392.937.768-39
224 Vanessa de Oliveira Ribeiro 370.942.508-51
367 Vanessa Felício 405.807.938-00
317 Vanilda Domingues de Oliveira 173.958.808-89
196 Vanusa Duarte Ferreira 380.408.238-62
106 Vinícius Henrique de Jesus 396.010.458-80
126 Vivian Cristina da Costa Rosa 351.891.328-03
84 Viviane Roberta Panccione Rodrigues 286.668.398-64
93 Wagner Coutinho Dias 302.144.788-07
204 Wagner dos Santos 340.695.798-69
165 Waislan José Nishihara 343.915.088-77
360 Wilson de Souza 327.068.188-75

Na última semana, uma parceria firmada entre 
a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assis-
tência Social (Semads) e o Fundo Social de Solidarie-
dade, órgãos da Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, permitiu a realização de uma ação social em 
prol de crianças carentes. 

Através da Semads, o Fundo Social recebeu da 
Receita Federal a doação de aproximadamente 600 
brinquedos, que, nos dias 09 e 10 de outubro, foram 
distribuídos para crianças atendidas por diversas 
creches municipais: Centros de Educação Infantis 
(CEIs) Adalgisa de Almeida Ward, Ana Soares de 
Oliveira, Dona Antonia da Silva Dias, Dona Bidunga, 
Dona Carolina Puzziello, Geraldo Benedete, Jandira 
Pereira, José Maria Porto, Maria Izabel, Maria Lucia 
Battistetti Martins Rodrigues, Mauricia Vilas Boas 
Delazari Alves, Olga Girardi de Brito, Creche São 
Benedito, Casa da Criança Santa Elizabeth e Creche 
Santa Terezinha

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Parceria viabiliza 
doações de 

brinquedos no 
Dia das  Crianças

Ouvidoria Municipal

3711 2500
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