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concessionária prevÊ oBras no LocaL, 
que ficará interditado entre 13 de maio 

e 3 de junho
A população avareense que se utiliza dos serviços da Rápido Campinas, 

concessionária do transporte coletivo urbano, será beneficiada com a revitalização 
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João Aparecido de Oliveira
*08/10/1942       +29/04/2013

Antonio  Marata  Filho
*11/10/1944       +02/05/2013

Maria Aparecida Custódio
*23/11/1923       +02/05/2013

Jamile  Zequi  Ferreira
*04/04/1926        +03/05/2013

Keylla  Cristina Gomes de Souza
*17/03/2008       +03/05/2013

Hendrik  Jan Vorster
*02/07/1935       +05/05/2013

Regina Maria Sampaio Rocha
*24/02/1939       +06/05/2013

José Alceu Rodrigues da Costa
*22/12/1940      +06/05/2013

José Leite Rosa
*08/11/1940      +06/05/2013

Luiz Carlos Vilhena de Freitas
*06/02/1952       +06/05/2013

Geraldo Pires
*23/05/1933       +08/05/2013

Júlio César de Oliveira
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Paulo Ricardo Faria
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Aconteceu, durante a ma-
nhã e a tarde do último sábado, 
4 de maio, em todos os bairros 
da cidade, o grande mutirão da 
Campanha do Agasalho 2013. A 
iniciativa mobilizou dezenas de 
voluntários, sob a coordenação 
do Fundo Social de Solidarieda-
de, e conseguiu atingir as metas 
programadas pelo setor, cujos 
militantes já fazem a triagem das 
peças doadas.

O mutirão contou com a 
colaboração das Polícias Civil 
e Militar, da Sabesp, do Tiro de 
Guerra, da Academia de Defesa 
Militar, da Casas Pernambu-
canas, Trainertek, Associação 
Comercial e Industrial (ACIA) e 
Corpo de Bombeiros.

A contagem apenas refe-
rente à arrecadação do mutirão 
mostrou que foram coletadas 
24.390 peças, dentre roupas 
de inverno para homens, mu-
lheres e crianças. “A população 
doou roupas em bom estado 
de conservação. Assim tivemos 
mais qualidade nas doações”, 
avaliaram os funcionários do 
Fundo Social.

Embora a ação intensiva 
de coleta tenha ocorrido no 
último final de semana, as do-
ações ainda podem ser feitas 
em repartições públicos e esta-

campanha do agasalho
alcança metas estimadas

belecimentos comerciais identi-
ficados por faixa da campanha, 
espalhados pela cidade.

 “A arrecadação corres-
pondeu ao que prevíamos. 
Hoje a comunidade está mais 
consciente, mais solidária, o 
que possibilitou que fossem 
oferecidas roupas com qualida-
de e limpas, além de cobertores 
que repassaremos às famílias 
necessitadas”, avaliaram as 
encarregadas da triagem das 
peças.

O trabalho de separação/
classificação das peças foi 
concentrado no prédio que abri-
gava, anteriormente, o Núcleo 
de Orientação, Capacitação 
e Atendimento da Infância e 
Juventude de Avaré (Nocaija), 
na Rua Ceará. Atuaram nessa 
fase servidores do Fundo Social 
e voluntários do Tiro de Guerra 
02-003. 

Os agasalhos e cobertores 
seguirão, nos próximos dias, 
para famílias cadastradas na 
Prefeitura. Contudo, os interes-
sados que precisarem dessas 
peças podem procurar o Fun-
do Social de Solidariedade, 
que atende na Rua Maranhão, 
1578, no horário comercial. 
Mais informações pelo telefone 
3731-2658.

Mais de 24 mil peças foram arrecadadas no dia 4 de maio 
e já estão sendo distribuídas a famílias carentes
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juStiFiCativaS

JUSTIFICATIVA
 (inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de óleo diesel, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para  atender a necessidade 
de abastecimento de óleo diesel do furgão da Central de Alimen-
tação Municipal.
Fornecedor : Auto Posto Bizunga Ltda II
Empenhos : 9291, 15179/2012
Valor : R$ 1.738,01

Avaré, 11 de Maio de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de gêneros alimentícios,  
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária  para que pos-
samos atender a Central de alimentação Escolar
Fornecedor : Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda EPP
Empenhos : 1225, 1226, 1227/2013
Valor : R$ 39.271,74

Avaré, 11 de Maio de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço de desinsetização em prédios da 
educação, justificamos o pedido de quebra de ordem cronológica, 
tendo em vista a necessidade de  dedetização.
Fornecedor : Eduardo Stengel de Carvalho & Cia Ltda ME
Empenhos : 4502/2013
Valor : R$ 280,00

Avaré, 11 de Maio de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de serviço de impressão do Semanário 
Oficial, tal quebra de ordem cronológica é necessária para a ma-
nutenção dos serviços de impressão do Semanário Oficial, órgão 
indispensável à publicação dos atos do Poder Publico Municipal.
Fornecedor : Grafica Editora Valente Fartura Ltda
Empenhos : 114/2013
Valor : R$ 4.984,00

Avaré, 11 de Maio de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de  serviço prestado com publicação, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação 
do edital para o setor de licitações.
Fornecedor : Imprensa Oficial Estado S.A
Empenhos : 5784/2013
Valor : R$ 3.816,67

Avaré, 11 de Maio de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de   carnes, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para confecção de refeições.
Fornecedor :  J. E. Rissi Alimentos ME

Empenhos : 3494/2013
Valor : R$ 16.407,20

Avaré, 11 de Maio de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviços de instalação, mo-
nitoramento e locação de câmeras, tal quebra de ordem cronológi-
ca se faz necessária  para suprir a necessidade de monitoração..
Fornecedor : Jose Lucio de Andrade ME
Empenhos : 9339/2012
Valor : R$ 18.032,00

Avaré, 11 de Maio de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de gêneros alimentícios , 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária por se tratar de 
fornecimento à merenda escolar .
Fornecedor : Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda     
Empenhos : 1187, 1291/2013, 3510/2012
Valor : R$ 24.740,00

Avaré, 11 de Maio de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço prestado com publicação de edi-
tal, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária , sendo que 
é a única empresa que faz publicações, para este setor de licita-
ções, em jornais de grande circulação e no Diário Oficial da União, 
conforme a Lei 8.666/93.
Fornecedor :  Patria Designers Pub. E Prop. Ltda
Empenhos : 4970, 4971/2013
Valor : R$ 3.021,20

Avaré, 11 de Maio de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço de monitoramento de alarme 24h 
no deposito da Central de Alimentação Municipal,  tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária  para suprir a necessidade 
de monitoração.
Fornecedor : Pedra & Pedra Alarmes Ltda ME
Empenhos : 1497/2013
Valor : R$ 60,00

Avaré, 11 de Maio de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço com publicação e marketing, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para regularização 
dos serviços de divulgação dos atos do governo municipal, garan-
tindo a transparência juntos dos munícipes.
Fornecedor : Versão Br Comunicação e Marketing Ltda EPP
Empenhos :  1479/2012,  11882/2011, 15466/2010, 
Valor : R$ 307.887,84

Avaré, 11 de Maio de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de massa asfáltica e emul-

são asfáltica, tal quebra de ordem se justifica para manutenção dos 
serviços de tapa-buracos, essenciais ao atendimento adequado 
das necessidades dos munícipes e recuperação das vias publicas.
Fornecedor : Vale do Rio Novo Engenharia e Construções Ltda
Empenhos : 1409/2013
Valor : R$ 35.021,70

Avaré, 11 de Maio de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de vale transporte, tal que-
bra de ordem cronológica se faz necessária  para a atender os os 
funcionários da  rede municipal.
Fornecedor : Viação Lira Ltda
Empenhos : 4412, 4413, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 
4421, 4422, 4423, 4424, 4408, 4409, 4410, 4411, 4414, 4425, 
4426, 4427, 4428, 4429, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 
4436, 4437, 4438, 4439, 4440,/2013
Valor : R$ 18.050,00

Avaré, 11 de Maio de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de locação de cilindros e fornecimento de 
oxigênio, tal quebra de ordem cronológica se justifica, pois os cilin-
dros e oxigênios são de extrema necessidade para os pacientes .
Fornecedor : White Martins Gases Indtrs S/A
Empenhos : 13074/2012
Valor : R$ 29.441,40

Avaré, 11 de Maio de 2013.
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito Municipal 

AVISO DE EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 063/13 – PROCESSO Nº. 174/13
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição futura de 
materiais de escritório para toda a municipalidade.
Data de Encerramento: 23 de maio de 2013  das 09:30 às 10:00 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 23 de maio de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 08 de maio de 2013 – Érica Marin Henrique 
– Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 064/13 – PROCESSO Nº. 177/13
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento 
de mão de obra e veículo para execução de pintura de sinalização 
viária horizontal.
Data de Encerramento: 27 de maio de 2013  das 09:30 às 10:00 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 27 de maio de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 08 de maio de 2013 – Érica Marin Henrique 
– Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 065/13 – PROCESSO Nº. 178/13
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais elétricos 
para toda a municipalidade.
Data de Encerramento: 28 de maio de 2013  das 09:30 às 10:00 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 28 de maio de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 10 de maio de 2013 – Érica Marin Henrique 
– Pregoeira.

Repetição do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/13 – PROCESSO 
Nº. 141/13
Objeto: Aquisição de ovos brancos tipo extra.
Data de Encerramento: 22 de maio de 2013  das 13:30 às 14:00 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 22 de maio de 2013  às 14:00 horas.

liCitação
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Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 08 de maio de 2013 – Érica Marin Henrique 
– Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 039/13 – PROCESSO Nº. 175/13
Objeto: Aquisição de telhas onduladas para conservação do 
Pronto Socorro Municipal.
Recebimento das Propostas: 16 de maio de 2013 das 8hs até 28 
de maio de 2013 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 28 de maio de 2013  das 09:35 às 09:50 
horas.
Data de abertura da Sessão: 28 de maio de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 07 de maio de 2013 
– Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 040/13 – PROCESSO Nº. 176/13
Objeto: Aquisição de multiprocessador para a EMEB “Profª 
Elizabeth de Jesus Freitas”.
Recebimento das Propostas: 16 de maio de 2013 das 8hs até 28 
de maio de 2013 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 28 de maio de 2013  das 13:35 às 13:50 
horas.
Data de abertura da Sessão: 28 de maio de 2013  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de maio de 2013 
– Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/13 – PROCESSO Nº. 179/13
Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos para instalação de 
equipamentos do Arraiá do Nhô Musa.
Recebimento das Propostas: 13 de maio de 2013 das 8hs até 23 
de maio de 2013 às 14:30 horas.
Abertura das Propostas: 23 de maio de 2013  das 14:35 às 14:50 
horas.
Data de abertura da Sessão: 23 de maio de 2013  às 15:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de maio de 2013 
– Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

Repetição de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 015/13 – PROCESSO 
Nº. 130/13

Objeto: Aquisição de cadeiras giratórias para a Secretaria 
Municipal de Administração.
Recebimento das Propostas: 15 de maio de 2013 das 8hs até 24 
de maio de 2013 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 24 de maio de 2013  das 09:35 às 09:50 
horas.
Data de abertura da Sessão: 24 de maio de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 06 de maio de 2013 
– Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

Repetição de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/13 – PROCESSO 
Nº. 135/13

Objeto: Aquisição de Toxina Botulínica para atender paciente de 
avaliação social.
Recebimento das Propostas: 15 de maio de 2013 das 8hs até 27 
de maio de 2013 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 27 de maio de 2013  das 09:35 às 09:50 
horas.
Data de abertura da Sessão: 27 de maio de 2013  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 06 de maio de 2013 
– Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

Repetição de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/13 – PROCESSO 
Nº. 137/13

Objeto: Aquisição de materiais diversos para manutenção das 
Unidades de Saúde.
Recebimento das Propostas: 15 de maio de 2013 das 8hs até 27 
de maio de 2013 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 27 de maio de 2013  das 13:35 às 13:50 
horas.
Data de abertura da Sessão: 27 de maio de 2013  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 07 de maio de 2013 
– Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

Repetição de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/13 – PROCESSO 
Nº. 142/13

Objeto: Registro de Preços para eventual fornecimento de 
medicamentos, visando a distribuição gratuita para pacientes de 
ordem judicial.
Recebimento das Propostas: 14 de maio de 2013 das 8hs até 24 

de maio de 2013 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 24 de maio de 2013  das 13:35 às 13:50 
horas.
Data de abertura da Sessão: 24 de maio de 2013  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 06 de maio de 2013 
– Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

DELIBERAÇÃO
Pregão Presencial  n° 059/13 – Processo n° 159/13
Considerando a solicitação feita pela Secretaria Municipal de 
Esportes através da CI 165124, anexa ao Processo, a Senhora 
ÉRICA MARIN HENRIQUE, Pregoeira Oficial, no uso de suas 
atribuições legais, DETERMINA a rerratificação do edital em 
epígrafe, nos termos a serem conferidos no site: www.avare.
sp.gov.br.
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei  8.666/93 c/c Lei 
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 24 de maio de 2013, 
às 10 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 06 de maio de 2013.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 
10.520/02 HOMOLOGA a Empresa MEDICAM MEDICAMENTOS 
CAMPINAS LTDA EPP, objetivando a aquisição de suplementos 
alimentares para pacientes da Saúde, relativa ao Pregão 
Eletrônico nº. 010/13 – Processo nº. 124/13 - Homologado em: 
02/05/2013.

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 SANTEC FABRICAÇÃO E COMÉRCIO 
DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP, objetivando a aquisição 
de produtos de higiene (kits para mulher) para famílias em situação 
de vulnerabilidade, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 012/13 – 
Processo nº. 127/13 - Homologado em: 03/05/2013.

  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 CRISTIANO VINÍCIUS CAMILO 
TREINAMENTOS - ME, objetivando a realização de cursos de 
artesanato, com fornecimento de materiais, para o CRAS II, 
relativa ao Pregão Presencial nº. 036/13 – Processo nº. 091/13 - 
Homologado em: 10/04/2013.

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 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE 
PETRÓLEO LTDA, objetivando a aquisição de combustíveis para 
toda a municipalidade, relativa ao Pregão Presencial nº. 046/13 – 
Processo nº. 107/13 - Homologado em: 25/04/2013.

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 A. J. RODRIGUES & RODRIGUES LTDA 
- ME, objetivando o fornecimento de equipamentos de segurança, 
extintores e mão de obra para instalação no Ginásio Kim Negrão 
e Piscina Municipal, relativa ao Pregão Presencial nº. 047/13 – 
Processo nº. 110/13 - Homologado em: 25/04/2013.

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 SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME, 
objetivando a limpeza e higienização de caixas d´água em diversos 
locais da Secretaria Municipal de Saúde, relativa ao Pregão 
Presencial nº. 049/13 – Processo nº. 112/13 - Homologado em: 
26/04/2013.

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 TÉCNICA DIESEL MARSON LTDA, 
objetivando a manutenção dom fornecimento de peças do furgão 
Iveco placa CPV 4251 da Merenda Escolar, relativa ao Pregão 
Presencial nº. 050/13 – Processo nº. 119/13 - Homologado em: 
29/04/2013.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 061/13 – Processo nº. 156/13
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa BARONI 
& FABBRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E 
HOSPITALARES LTDA ME, com valor global de R$ 14.616,00 
(catorze mil seiscentos e dezesseis reais) objetivando a 
aquisição de Trophic Fiber para pacientes carentes, com fulcro no 

artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré, 24 de abril de 2013 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito 
Municipal.

Dispensa nº. 062/13 – Processo nº. 163/13
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa ARÃO OTANI, 
com valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) objetivando a 
locação de imóvel na Rua Alagoas nº 1.086, para instalação do 
Arquivo Municipal, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 02 de maio de 2013 – 
Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 063/13 – Processo nº. 164/13
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa ALEXANDRE 
ALVES KOCH 27661799818, com valor global de R$ 3.125,00 
(três mil cento e vinte e cinco reais) objetivando o serviço de 
diagramação para montagem do Semanário Oficial, com fulcro no 
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré, 02 de maio de 2013 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito 
Municipal.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 003/13 – Processo nº. 008/13, Contrato 
(026/13), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré e a empresa VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA, objetivando a aquisição de massa e 
emulsão asfáltica para operação “tapa-buracos”, com prorrogação 
até 04 de junho de 2013. – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito 
Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 009/12 – Processo nº. 379/12, Contrato (390/12), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a empresa ECCO NATURA CONSTRUÇÕES LTDA EPP, 
objetivando a ampliação, cobertura de quadra e construção 
de arquibancadas e vestiários na EMEB “Fausto dos Santos 
Rodrigues”, com prorrogação até 25 de agosto de 2013. – Paulo 
Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 004/12 – Processo nº. 113/12, Contrato (270/12), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a empresa ECCO NATURA CONSTRUÇÕES LTDA EPP, 
objetivando a reforma geral do telhado do Velório Municipal, com 
prorrogação até 11 de junho de 2013. – Paulo Dias Novaes Filho – 
Prefeito Municipal.

ANULAÇÃO
Fica ANULADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 044/13 – Processo nº. 102/13, objetivando a aquisição de 
materiais didáticos para berçário na faixa etária de 04 meses a 
02 anos, conforme preceitua a súmula 473 do Supremo Tribunal 
Federal. - Anulada em: 29/04/13 – Paulo Dias Novaes Filho – 
Prefeito Municipal.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências 
quanto a Publicação do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 
030/13 – Processo n° 165/13, motivo pelo qual os atos praticados 
por este setor e assinados pelo Senhor Prefeito Municipal, 
deverão ser rerratificados.
Onde se lia:
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos para 
as Creches.
Agora se leia:
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos para 
toda a Rede Básica de Saúde e Pronto Socorro Municipal.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO Nº002/13 DA PUBLICAÇÃO 
DA RESOLUÇÃO Nº0014/13 COMUTRAN.
CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
LEI Nº 1295, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.

Onde se lia:
RESOLUÇÃO COMUTRAN Nº 014/2013
Artigo 3º. Alterar a mão de direção na Rua Rio Grande do 
Norte, no trecho entre a Rua Sergipe e Rua Espírito Santo, 
passando a mão única no sentido centro x bairro.

Agora se leia:
CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
LEI Nº 1295, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.
RESOLUÇÃO COMUTRAN Nº 014/2013
Artigo 3º. Alterar a mão de direção na Rua Rio Grande do 
Norte, no trecho entre a Rua Sergipe , Rua Espírito Santo 
e Rua Amazonas, passando a mão única no sentido centro 
x bairro.

Avaré, 09 de Maio de 2013.
Pedro Paulo Dal Farra Furlan
Presidente do COMUTRAN
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO
CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA e JANAYNA MARTINS 
DA COSTA, na qualidade de pregoeiros da Câmara de Vereadores 
da Estância Turística de Avaré, nomeados através da portaria nº 
274, de 04 de janeiro de 2013, alterada pela portaria 285, de 25 de 
março de 2013, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, vem pelo presente, ADJUDICAR o objeto do Pregão 05/2013 – 
Processo 09/2013 para a empresa: GUILHERME AUGUSTO DE 
GODOY - ME, cadastrado no CNPJ sob nº 09.111.269/0001-10, com 
endereço na Av. 19, nº 941, Bairro da Saúde, CEP 13500-310, Rio 
Claro – São Paulo, objetivando o fornecimento de 13 NOTEBOOKS 
Lenovo EDGE E430, Intel Core I5-3210M, 4GB (1x4GB), 500GB, 
14.0” HD(1366x768) LED FINGERPRINT/ WIN7 PRO 64 (BR) PN 
3254TMP totalizando R$ 22.802,00 (vinte e dois mil oitocentos e 
dois reais), sendo R$ 1.754,00 (um mil setecentos e cinqüenta e 
quatro reais) por notebook e 10 COMPUTADORES TIPO DESKTOP 
Lenovo PN 33882TP, Desktop EDGE 92, Core I5-3470 3.2 GHZ, 4GB 
(1x4GB), HD 500GB, Win7 PRO 64bits, 3 anos on site, PN 4425HC1, 
monitor Lenovo LS 1921 LED 18.5” Widescreen 3 anos on site, 
conforme especificações constantes no anexo II do Edital, totalizando  
R$ 27.060,00 (vinte e sete mil e sessenta reais), sendo R$ 2.706,00 
(dois mil setecentos e seis reais) por computador, totalizando R$ 
49.862,00 (quarenta e nove mil oitocentos e sessenta e dois reais).
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 06 de 

maio de 2013.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Pregoeiro

JANAYNA MARTINS DA COSTA
Pregoeira

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE, Vereadora Presidente da 
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e em conformidade com o 
Termo de Adjudicação datado de 06 de maio de 2013, vem acolher o 
objeto da licitação de que trata o Pregão 05/2013 – Processo 09/2013, 
HOMOLOGANDO para a empresa: GUILHERME AUGUSTO DE 
GODOY - ME, cadastrado no CNPJ sob nº 09.111.269/0001-10, com 
endereço na Av. 19, nº 941, Bairro da Saúde, CEP 13500-310, Rio 
Claro – São Paulo, objetivando o fornecimento de 13 NOTEBOOKS 
Lenovo EDGE E430, Intel Core I5-3210M, 4GB (1x4GB), 500GB, 
14.0” HD (1366x768) LED FINGERPRINT, WIN7 PRO 64 (BR) PN 
3254TMP totalizando R$ 22.802,00 (vinte e dois mil oitocentos e 
dois reais), sendo R$ 1.754,00 (um mil setecentos e cinqüenta e 
quatro reais) por notebook e 10 COMPUTADORES TIPO DESKTOP 
Lenovo PN 33882TP, Desktop EDGE 92, Core I5-3470 3.2 GHZ, 4GB 
(1x4GB), HD 500GB, Win7 PRO 64bits, 3 anos on site, PN 4425HC1, 
monitor Lenovo LS 1921 LED 18.5” Widescreen 3 anos on site, 
conforme especificações constantes no anexo II do Edital, totalizando  
R$ 27.060,00 (vinte e sete mil e sessenta reais), sendo R$ 2.706,00 
(dois mil setecentos e seis reais) por computador, totalizando R$ 
49.862,00 (quarenta e nove mil oitocentos e sessenta e dois reais).
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 06 de 

maio de 2013.

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 07
CONTRATANTE: Câmara de Vereadores da Estância Turística de 
Avaré
CONTRATADO: GUILHERME AUGUSTO DE GODOY – ME
OBJETO: Aquisição de 13 NOTEBOOKS Lenovo EDGE E430, 
Intel Core I5-3210M, 4GB (1x4GB), 500GB, 14.0” HD(1366x768) 
LED FINGERPRINT/ WIN7 PRO 64 (BR) PN 3254TMP 
conforme  especificações constantes no anexo II do Edital e 10 
COMPUTADORES TIPO DESKTOP Lenovo PN 33882TP, Desktop 
EDGE 92, Core I5-3470 3.2 GHZ, 4GB (1x4GB), HD 500GB, Win7 
PRO 64bits, 3 anos on site, PN 4425HC1, monitor Lenovo LS 1921 
LED 18.5” Widescreen 3 anos on site, conforme especificações 
constantes no anexo II do Edital para uso da Câmara de Vereadores 
de Avaré.
VALOR GLOBAL: R$ R$ 49.862,00 (quarenta e nove mil oitocentos 
e sessenta e dois reais), sendo: R$ 22.802,00 (vinte e dois mil 
oitocentos e dois reais) para os 13 notebooks e R$ 27.060,00 (vinte 
e sete mil e sessenta reais) para os 10 computadores tipo desktop.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 dias sem prejuízo das garantias legais.
DATA DA ASSINATURA: 07 de maio de 2013
REFERENTE: Processo nº 09/2013 – Pregão Presencial nº 
05/2013

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente da Câmara

RESOLUÇÃO Nº 376/2013 
(Dispõe sobre alteração do artigo 147 do Regimento Interno da 
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré) 

A MESA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE AVARÉ, usando de suas atribuições regimentais e legais, 
RESOLVE:- 

Artigo 1º - O artigo 147, da Resolução nº 175, de 1º de dezembro 
de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 147.  Serão de alçada do Plenário, escritos e votados sem 
discussão e declaração de voto os requerimentos que solicitem: 
 
I – votos de congratulações e de pesar (por falecimento);
II – audiência de Comissão para assuntos em pauta;
III – inserção de documentos em ata;
IV – preferência para discussão de matéria;
V – retirada de proposições já submetidas à discussão pelo Plenário;
VI – informações solicitadas ao Prefeito ou por seu intermédio, no 
âmbito da administração municipal;
VII – informações ou providências solicitadas a entidades públicas 
ou particulares;
VIII – requisição e envio de cópias de processos, contratos e demais 
documentos da Municipalidade;
IX – pedidos de apoio formulados às Câmaras Municipais, bem como 
as entidades públicas ou particulares;
X – constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito; 
XI – convocação de Secretario Municipal, para prestar informações 
em Plenário.
XII – Audiência de Fórum de Debates;
XIII – Constituição de Comissão provisória. 
 
§ 1º  Autuado o requerimento de informações e antes de seu 
encaminhamento ao Plenário, o Serviço de Protocolo e Arquivo, 
dentro de 48 (quarenta e oito) horas, informará sobre a existência ou 
não de pedido igual, a fim de que a Presidência possa despachá-lo.
 
§ 2º  As respostas aos requerimentos de informações e às 
proposições de autoria dos Vereadores, serão comunicadas aos 
requerentes, mediante vista, independente de leitura no Expediente 
da sessão.
  
§ 3º -  Estes requerimentos limitados ao número de 05 (cinco) por 
Vereador em cada Sessão Ordinária, deverão ser apresentados 
devidamente assinados na Secretaria da Presidência, até às 14 
horas do dia da sessão, os quais serão lidos e votados sem discussão 
e com encaminhamento de votação pelo tempo de 1:00 (um minuto), 
podendo os demais vereadores procederem o encaminhamento de 
votação também pelo prazo de 1:00 (um minuto), que caso utilizado 
poderá por uma única vez o autor da propositura complementar o 
encaminhamento pelo tempo de 1:00 (um minuto) quando serão 
encerradas as manifestações, e, em sendo aprovados, serão 
encaminhados para as providências solicitadas.  

§ 4º Quando da leitura, encaminhamento e votação dos requerimentos 
protocolados, constantes da Ordem do Dia, caso o seu autor 
não esteja presente em plenário, estes não serão lidos, sendo 
automaticamente transferidos para a Sessão Ordinária seguinte. 
  
§ 5º  O número de requerimentos descrito no parágrafo 3º continuará 
limitado a 05 (cinco) por Vereador em cada Sessão Ordinária, 
não podendo ser acumulados com a transferência da leitura 
dos requerimentos para a Sessão Ordinária seguinte, conforme 
determinado no parágrafo 4º.  

§ 6º Os Requerimentos de que trata o inciso I do presente artigo 
serão creditados como de autoria de todos os membros da Câmara, 
exceto aqueles protocolados como de autoria do vereador, limitados 
ao número de 05 (cinco) em cada Sessão Ordinária, conforme 
previsto no parágrafo 3º. 
Artigo 2º - Ficam revogadas as Resoluções nº 245, de 03 
de fevereiro de 2003, 350, de 03 de fevereiro de 2009, 363, 
de 04 de maio de 2010 e 369, de 16 de agosto de 2011. 
Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
AVARÉ, aos 07 de maio de 2.013.

Bruna Maria Costa Silvestre
          Presidente da Câmara 

Marcelo José Ortega 
Vice-Presidente

Ernesto Ferreira de Albuquerque 
1º Secretário  

Francisco Barreto de 
Monte Neto

  2º Secretário

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara de Vereadores 
da Estância Turística de Avaré na data supra.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Projeto de Resolução nº 09/2013
Autoria: Vereador ROBERTO ARAUJO e outros
Aprovado por unanimidade, EMENDADO, em Sessão Ordinária de 06/05/2013 .-

ATO DA MESA Nº 51/2013
(Dispõe sobre a constituição de comissão especial para avaliação do 
aumento da tarifa de ônibus urbano da Estância Turística de Avaré 
e adota outras providências)
A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
REGIMENTAIS E LEGAIS, 
CONSIDERANDO o Requerimento nº 659/2013, de autoria do Edil 
Rodivaldo Ripoli, aprovado por unanimidade em Sessão realizada 
no dia 11 de março de 2013;
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica constituída a comissão especial para avaliação do 
aumento da tarifa de ônibus urbano da Estância Turística de Avaré.
Artigo 2º - A comissão será composta pelos Vereadores Rodivaldo 
Ripoli, Marcelo José Ortega, Julio César Theodoro e Edson 
FlávioTheodoro da Silva, devendo ser presidida pelo Vereador 
Rodivaldo Ripoli. 
Artigo 3º - A comissão terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
para conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório conclusivo.
Parágrafo Único - Transcorrido o prazo sem a apresentação do 
relatório de que trata o caput, a comissão ficará automaticamente 
extinta.
Artigo 4º - A comissão poderá contar com auxílio da Divisão 
Jurídica da Câmara, órgãos externos de consultoria e de cidadãos 
interessados na matéria.
Artigo 5º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação no 
local de costume. 

CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
AVARÉ, aos 07 de maio 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 

ORDEM DO DIA
CIRCULAR N º 16/2013 - DG      
Avaré, 08 de maio de 2.013.-

                                                              
Exmo. (a) Sr. (a) Vereador (a)    
LEMBRETE
Estará presente a Secretária Especial dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência, Sra. Sandra Ribeiro Rosa Antonio, para explanar 
sobre o projeto “Viver Sem Limites”, nos termos do Requerimento 
nº 502/2013 de 15/04/2013, de autoria do Ver. Francisco Barreto de 
Monte Neto e outros, aprovado por unanimidade. 
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
13/05/2013 - Segunda Feira – às 18h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que, a Exma. Sra. 
Presidente Vereadora Bruna Maria Costa Silvestre  designou  
para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 13 de Maio do 
corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 18h00min,  a 
seguinte matéria:
1. PROCESSO N.º 58/2013 – Discussão Única 
Autoria:- ADECCA
Assunto: - Denúncia da ADECCA encaminhada a Comissão de Ética 
Parlamentar, para apurar irregularidades imputadas ao Vereador 
Rodivaldo Ripoli .
Anexo:- Cópias da Denúncia da Adecca e do Parecer Prévio da 
Comissão de Ética Parlamentar. Artigo 26, § único Resolução nº 
297 – “O parecer prévio será votado nas próximas cinco sessões 
ordinárias da Câmara Municipal; se rejeitado será arquivada 
a denúncia e, em caso de aprovação, será formado processo 
disciplinar”.

2. PROJETO DE LEI N.º 30/2013 - Discussão Única 
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Inclui nos Anexos da Planta Genérica do Município, relação 
das quadras cadastrais do Residencial Ouro Preto, para fins de 
zoneamento fiscal.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 30/2013 e dos Pareceres do 
Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (vistas 
Ver. Roberto/Ripoli)
Obs: Os documentos que instruem o processo encontram-se à 
disposição na Secretaria.

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

legiSlativo



Começa, na manhã deste sábado, 
11 de maio, no Parque Fernando Cruz 
Pimentel, a quarta temporada do Ser-
tões Series. Sediando a atividade pela 
terceira vez, Avaré receberá, ao todo, 
138 competidores divididos 100 veí-
culos em cinco categorias (carros, ca-
minhões, motos, quadriciclos e UTVs), 
além de equipes de apoio e demais afi-
liados aos grupos. 

A Estância Turística de Avaré foi 
escolhida, mais uma vez, para sediar a 
prova e dar início à temporada por pro-
piciar uma disputa que possibilita, se-
gundo especialistas, “alto nível técnico 
junto a trechos de alta velocidade”. 

Ontem, dia 10, as equipes confe-
riram os equipamento e passaram por 
verificações técnicas por parte da orga-
nização do torneio. A disputa acontece 
neste sábado, 11, com previsão de duas 
voltas perfazendo 238 quilômetros. No 
final do dia, vence quem tiver o menor 
tempo no acumulado das duas voltas. 
Entre carros e caminhões, 32 veículos 
vão compor o grid. A prova é válida 
pelo Campeonato Brasileiro de Rally 
Cross Country de Velocidade (3ª etapa 
para os carros e 2ª etapa para os cami-
nhões). Entre motos, quadris e UTVs 
serão 68 veículos, com a competição 
válida pela 3ª etapa do Campeonato 
Brasileiro e Paulista de Rally Baja.

Um dos destaques é a Categoria Es-
pecial, cuja largada será na porteira da 
Fazenda Nova Fronteira, pela Rodovia 
Salim Antonio Curiati (SP-245) e terá 
percurso de 80 quilômetros de trecho 
com abastecimento para motos, qua-
driciclos e UTVs. A chegada será nas 
proximidades de Arandu. Para Sachs, 
os ponteiros devem registrar uma mé-
dia de 60 km/h, entre muitas lombas e 
depressões. A área de box e todas as sa-
las oficiais do Sertões Series estarão no 
Parque Fernando Cruz Pimentel. 

Em função do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes, a Prefeitura da Estância Turística de Avaré, o Conselho 
Tutelar e o Projeto Guri (do Governo do Estado) realizarão uma passeata no dia 17 
de maio (sexta-feira), com o objetivo de mobilizar, sensibilizar, informar e convocar 
toda a sociedade a participar do combate ao problema. A passeata sairá às 9h30, da 
Praça da Concha Acústica.

Segundo os organizadores, a ideia é convocar todos – família, escola, sociedade 
civil, governos, instituições de atendimento, igrejas, universidades e imprensa – para 
assumirem o compromisso no enfrentamento da violência sexual, promovendo e se 
responsabilizando com o desenvolvimento da sexualidade de crianças e adolescentes 
de forma digna, saudável e protegida.

No âmbito da Prefeitura de Avaré, a iniciativa envolve a participação da Secretaria 
Municipal da Educação, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, CRAS 
(Centro de Referência de Assistência Social) I e II, CREAS (Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social) e CMDCA (Conselho Municipal de Direito da 
Criança e do Adolescente). 

Para obter mais informações, basta entrar em contato com: CREAS (3732-6012), 
Conselho Tutelar (3732-1199), Semads e CMDCA (3711-1756) e Disk Denúncia 
Nacional (100).

Luta pelos Direitos Humanos
O “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças 

e Adolescentes”, instituído pela Lei Federal 9.970/00, no dia 18 de maio, é uma 
conquista que demarca a luta pelos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes 
no território brasileiro. Esse dia foi escolhido, porque em 18 de maio de 1973, na 
cidade de Vitória (ES), um crime bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido como 
o “Crime Araceli”. Esse era o nome de uma menina de apenas oito anos de idade, 
que teve todos os seus direitos humanos violados. Esse crime, apesar de sua natureza 
hedionda, até hoje está impune. A intenção do 18 de maio é destacar a data para 
mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar dessa luta.

Organizada pela Prefeitura,  Conselho Tutelar, CMDCA e outros 
órgãos, a iniciativa tem com objetivo chamar a atenção e  envolver a 

população no combate ao problema.

passeata contra abuso sexual 
de crianças acontece no dia 17

direitos humanosturismo

CONFIRA A 
PROGRAMAÇÃO DO 
EVENTO: 
11/05 - sábado
6:30 - 8:30 - Secretaria de Prova 
6:00 - 6:30 - Vistoria CBM - Motos, 
Quadriciclos e UTV´s
6:30 - 7:00 - Vistoria CBM - Motos, 
Quadriciclos e UTV´s (com multa)
7:00 - Briefing - Motos/Quadriciclos e 
UTV´s
9:00 - Briefing - Carros e Caminhões 

Previsão de Largada 1ª 
Especial - Motos, Quadris e 
UTV´s 
7:30 - Largada da Cidade 
8:00 - Largada da Especial
Previsão de Chegada 1ª Especial: a 
partir das 9:30

Previsão de Largada 
1ª Especial - Carros e 
Caminhões
9:47 - Largada da Cidade
10:20 - Largada da Especial
Previsão de Chegada 1ª Especial: a 
partir das 12:00

Previsão de Largada 2ª 
Especial - Motos, Quadris e 
UTV´s 
11:30 - Largada da Cidade 
12:00 - Largada da Especial
Previsão de Chegada 2ª Especial: a 
partir das 14:20

Previsão de Largada 
2ª Especial - Carros e 
Caminhões
13:50 - Largada da Cidade
14:20 - Largada da Especial
Previsão de Chegada 2ª Especial: a 
partir das 16:00

Previsão Premiação
17:00 - Motos/Quadris/UTV´s
18:30 - Carros/Caminhões 

Tudo pronto para o Sertões Series
Mais de cem veículos vão participar da

competição de alta velocidade
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CÂMARA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
REQUERIMENTOS E INDICAÇÕES APRESENTADOS NA SESSÃO 

ORDINÁRIA EM 06 DE MAIO DE 2013
REQUERIMENTOS

Bruna Maria Costa Silvestre-Presidente
-Para que através do setor competente, informe a esta Casa de leis a respeito 
do Concurso Público 001/2010, prorrogado pelo Decreto nº 3185 de 03 de maio 
de 2012, especificamente para o cargo de Escriturário, devido há denúncias 
recebidas, que uma funcionária do Emprego Público ESF IV Jardim Paraíso 
no cargo de Auxiliar Administrativo estaria em desvio de função, prestando 
serviços na Secretaria Municipal da Saúde.
-Para que através do setor competente, notifique os proprietários de terrenos 
ou a própria Administração realize a construção de calcada, em toda a extensão 
da Rua Fernando de Moraes, Alto da Colina, visto que os transeuntes que a 
utilizam, trafegam pelo leito carroçável correndo risco de serem atropelados.
-Para que através do setor competente, estude a possibilidade e disponibi-
lidade em atender a Sra. Zilda Lopes Filgueiras, Vila Operária, que possui 
uma chácara atrás do salão country e defronte a Vila Esperança, que vem 
sofrendo com as constantes chuvas, a mesma solicitou ao Sr. Claudio Rainho, 
que protocolou um pedido nesta Casa de Leis, solicitando que a administração 
pública faça curvas de desvio das águas do lado externo da chácara, em uma 
área pertencente ao Município.  Em anexo a solicitação.
-Para que através do setor competente, estude a viabilidade de implantação 
de guard rails, junto ao canteiro central da Avenida João Victor de Maria, na 
altura dos prédios 270 a 341, Vila Martins II.

Marcelo José Ortega-vice-presidente
-Para que seja oficiado a Secretária Municipal da Educação, Lúcia Helena Lélis 
Dias, que informe à essa Casa Legislativa se são desenvolvidas  palestras de 
orientação aos alunos da rede municipal de ensino sobre os riscos que o cerol, 
usado nas linhas de soltar “pipas”, pode causar às pessoas, especialmente 
aquelas que se utilizam de motos e bicicletas para como meio de transporte. 
-Para que seja oficiado ao Secretário Municipal da Cultura e Lazer, Gilson 
Câmara Filgueiras, que estude a possibilidade da criação de um festival de 
dança de “quadrilha”, típica das festividades juninas, no “Arraiá do Nhô Musa”, 
que acontece tradicionalmente em Avaré, no mês de junho, envolvendo as 
escolas e alunos da rede municipal de ensino.
-Para que seja oficiado à Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social, Deira Alice Visentin Villen, que informe à essa Casa Legislativa, 
quais  os projetos desenvolvidos pelos Centros de Referência da Assistência 
Social (CRAS) visando a   superação da vulnerabilidade social de beneficiários 
do programa bolsa família. 
-Para que seja oficiado ao  Prefeito Municipal e a Secretária Municipal da 
Educação Lúcia Helena Lélis Dias, solicitando de ambos informações técnicas 
a respeito da Escola Municipal de Ensino Básico Orlando Cortez, considerando 
os dados decorrentes de matéria veiculada no Semanário Oficial, em sua 
edição de 04 do mês em curso.
-Para que seja oficiado ao Sr José Ricardo Cardozo Barreto , Secretário 
Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, ao 1º Sargento do Corpo de Bom-
beiros de Avaré o Sr. Mauricio Marins Pereira e ao 1º Sargento da Policia 
Militar, Sr. Luiz Castilho de Almeida da Policia Ambiental de Avaré, para que 
envie à essa Casa Legislativa, informações sobre indagações, oriundas de 
queixas de cidadãos.
-Para que seja criada uma Comissão Especial de Estudos para revisão, atua-
lização e reforma dos artigos do Código de Ética Parlamentar da Câmara de 
Vereadores de Avaré, cujo meu desejo é participar como membro.
-Para que seja oficiado ao Sr José Ricardo Cardozo Barreto Secretário da 
Agricultura e Meio Ambiente, para que informe à essa Casa Legislativa a 
respeito do Programa Município Verde Azul, que estabelece critérios e premia 
a boa prática dos municípios nas questões ambientais.

Ernesto Ferreira de Albuquerque-1º Secretário
-Paras que oficie VOTOS DE PARABENIZAÇÃO a Secretaria de Cultura 
e Lazer na pessoa do Secretário Gilson Câmara sendo extensivo a todos 
os membros da equipe, pela realização do evento “1º de Maio com Arte”. 
Tal evento reuniu diferentes manifestações artísticas mostrando um painel 
interessante de atividades culturais para a cidade.
-Para que seja oficiado o Prefeito Municipal que solicite ao Instituto Hygia 
Saúde e Desenvolvimento Social responsável pelos plantões do Pronto So-
corro, informações sobre a escala efetiva de plantões do referido serviço de 
atendimento de urgência, enviando-a para esta casa, referente aos meses 
de março, abril e os primeiros dias de maio.
-Para que oficie o Prefeito Municipal que solicite a concessionária do serviço 
público municipal Rápido Luxo Campinas LTDA para enviar informações para 
esta casa de leis a respeito de reclamações encaminhadas a esse vereador 
sobre o mal estado de conservação dos ônibus urbanos e não cumprimento 
dos horários preestabelecidos.
-Para que seja oficiado o Prefeito Municipal, através do setor competente, 
que solicite esclarecimento a respeito do transporte escolar baseado em 
reclamação anexa que questiona em determinada circunstância, estaria 
sendo mal aproveitada para baldeação de estudantes no trajeto bairro/escola 
ou vice-versa.
-Para que seja oficiado o Prefeito Municipal, através do setor competente, que 
solicite informações a respeito da TERCEIRIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO 
DE LIXO E DEJETOS DE EVENTOS realizados no Parque de Exposições 
Fernando Cruz Pimentel, explicando qual é a destinação e se está sendo 
feita de maneira correta.

Francisco Barreto de Monte Neto-2º Secretário
-Para que seja oficiado o Prefeito Municipal, que através da secretaria compe-
tente, seja verificada o motivo de ainda não ter sido tomada as providências 
em relação a Indicação nº 0255/2013 de 08.04.2013.
-Para que seja oficiado o Prefeito Municipal, no sentido  de encaminhar, após 
análise,  cópia do ofício anexo, à ÁREA (Associação Regional de Engenharia, 
Arquitetura e agronomia), bem como à  Faculdade Sudoeste Paulista (FSP), 
no sentido de se fazer um estudo de uma parceria para elaboração de projetos 
visando dar o suporte técnico às famílias de baixa renda de nosso município.
-Para que seja oficiado o Prefeito Municipal, que através da  secretaria 
competente, seja instaurada uma SINDICÂNCIA, com a finalidade de apurar 
responsabilidades, quanto aos fatos relatados pela Sra. Valdecila Aparecida 
Correia Santini, no uso da Tribuna Livre desta data, onde a mesma questionou 
o mau atendimento dispensado ao paciente Jeferson Cristiano Bravo, no 
Pronto Socorro Municipal, no dia 08 de abril de 2013.

Antônio Leite de Oliveira
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, através da secretaria competen-
te, nos informe se existe em nosso município à Casa de Apoio à Mulher Vítima 
de Violência Doméstica, caso não exista sugerimos à criação da referida casa.  
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal através da secretaria compe-
tente, reiterando os termos do requerimento nº 454/2013 do dia 08/04/2013, 
que envie a esta Casa de Leis, resposta do requerimento acima. Uma vez 
que, necessitamos destes dados para darmos andamento a novos projetos.

Benedito Braz Ferreira
-Para que seja oficiado votos de Parabenização ao treinador Clodoaldo da 
Silva e aos karatecas avareenses Eduardo Silva, Marcos Benedito, Karolaine 

Natali, Greice Caroline, Bruno Diego, Melquisedec Alves, César Augusto, Davi 
Scherus, Ingrid Thaís, Conrado, Marcelo, Eliezer, Adilson e Tamires, e com o 
apoio da Secretaria de Esportes e Lazer, pela conquista de 15 medalhas, sendo 
4 de ouro, 3 de prata e 8 de bronze representando Avaré no Campeonato Zona 
Sul/Sudeste disputado em São Paulo nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2013.
-Para que seja oficiado votos de parabenização ao colunista JOSÉ CARLOS 
SANTOS  PÉRES, pela matéria veiculada à página 02 da edição nº. 1090 do 
Jornal “A Voz do Vale”, de sábado, 04 de maio de 2013, crônica esta, intitulada 
TIRAR LEITE DE PEDRA.
-Para que seja oficiado votos de parabenização ao DR. JOÃO EVANGELISTA 
VASCONCELOS, pela brilhante apresentação sobre o tema “DEPRESSÃO” 
proferido na sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de 
Avaré no dia 29 de abril de 2.013.

Carlos Alberto Estati
-Para que através do Secretario Municipal de Cultura Gilson Câmara Filguei-
ras,  informe a esta Casa de Leis se o município de Avaré aderiu ao Sistema 
Nacional de Cultura.
-Para que seja oficiado à CETESB, para que proceda coleta e análise das 
águas das nascentes localizadas nas imediações do Aterro Sanitário de nos-
so município, informando posteriormente a esta Casa de Leis os resultados 
obtidos, uma vez que existe a possibilidade de vazamento nas lagoas de 
chorume do referido aterro.
-Para que através da Secretária Municipal de Educação, Sra. Lucia Helena 
Lélis encaminhar a esta Casa de Leis as seguintes informações:
1) Se a Secretaria Municipal de Cultura  possui em seus quadros, professores     
habilitados na Educação Especial;
2) Se positivo, encaminhar lista dos nomes dos professores eventualmente 
contratados para a educação das pessoas com deficiência.

Denilson Rocha Ziroldo
-Para que, através da Secretaria responsável, nos informe com qual frequência 
é realizada a limpeza e manutenção das caixas d’águas das escolas, creches 
e ginásios de esportes do nosso município e se está seguindo as normas da 
Secretária da Saúde.
-Para que através da Secretaria responsável, nos informe se estão sendo 
feito os repasses regulares para a Avareprev, patronal e repassando a parte 
dos funcionários e qual o valor do repasse total.
-Para que seja oficiado a Presidência do Avareprev, que informe a esta Casa 
de Leis o valor devido pelo município de Avaré referente às contribuições 
previdenciárias, bem como informar se as contribuições referem a parte pa-
tronal ou do servidor com os respectivos valores. Requeiro ainda que informe 
a está Edilidade qual o motivo do comprovante de repasse e recolhimento 
do regime próprio estar se informações disponíveis no site do Ministério da 
Previdência Social.
-Para que através da Secretaria responsável, nos informe se existe a possi-
bilidade de disponibilizar  Guardas Municipais para ficar em frente as escolas 
localizadas no centro da cidade, visto que em determinados horários,  entrada 
e saída de alunos, o trânsito e o fluxo de pessoas  é intenso, causando trans-
tornos para os veículos e pedestres.
-Para que através da Secretaria responsável, nos informe qual o valor de 
arrecadação total da prefeitura do mês de janeiro ao mês de abril deste ano, 
incluindo os repasses.
-Para que através da Secretaria responsável, envie a esta Casa de Leis a  folha 
de pagamento analítica dos cargos dos funcionários da garagem dos meses de 
janeiro a maio deste ano de 2013,  com todas as gratificações nela existentes.

Edson Flávio Theodoro da Silva
-Para que informe a esta Casa de Leis sobre a possibilidade de confeccionar 
cartilhas, ou ainda se fazendo valer do Semanário Oficial do Município, para 
veicular informações sobre o Plano de Cargos e Salários da Prefeitura, com 
um linguajar mais popular e acessível aos servidores menos esclarecidos. 
-Para que seja oficiado ao Posto do Ministério do Trabalhador de Avaré, a fim 
de que proceda fiscalização no sentido de apurar denuncias de que empresas 
que trabalham com reciclagem em Avaré estariam cometendo abusos no pa-
gamento de salários a seus funcionários, os quais estariam recebendo cerca 
de R$ 35,00 por dia, sem direito a benefícios como insalubridade.

Júlio César Theodoro
Para que seja oficiado o Deputado estadual MAJOR OLÍMPIO, parabenizando-
-o pela participação do desenvolvimento de Avaré, ao incluir o PROJETO 
ODHISA, na Lei de Diretrizes Orçamentária, com um valor estimado de R$ 
1.000.000,00 (Hum milhão de reais).
-Para que aderem ao programa de bibliotecas “Arcas das Letras”, um programa 
do Ministério do Desenvolvimento Agrário para estimular a cultura dos livros.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal e o setor competente que fiscalize 
os banheiros públicos do município, tornando-os adequados ao uso. 

Rodivaldo Ripoli
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal que realize estudo atualizado so-
bre o perfil dos usuários do transporte coletivo urbano em Avaré, discriminando 
suas características quando a forma de pagamento de tarifa, ou quando for 
o caso, ocorrência de isenção ou desconto da mesma, bem como mediante 
estudo criterioso e cientificamente controlado, seja quantificado o número e 
a proporção de usuários nas faixas etárias de 60 a 64 anos e com 65 anos e 
mais, bem como o possível impacto da concessão de isenção a estes grupos 
de usuários no valor final da tarifa.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, juntamente com a Secretaria de 
Transportes e Sistemas Viários, nos informe sobre possibilidade de desenvolver 
campanhas de conscientização de trânsito em nossa cidade, para que os direitos 
do pedestres sejam respeitados e para preparar melhor os motoristas para enfren-
tar esse trânsito caótico que tantos prejuízos tem causado a sociedade Avareense. 
 -Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, solicitando que nos informem sobre  
a possibilidade de incluir nas páginas de Internet pertencentes a Administração 
Pública Municipal de Avaré, ligações que tratem do trabalho infantil e da  violên-
cia e exploração sexual contra crianças e adolescentes, contendo mensagens 
educativas e permitindo a formulação de denúncias, outrossim, que o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente participe da elaboração dos 
referidos “links” e do conteúdo das páginas.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, solicitando que nos informe, nos 
termos da Lei Orgânica Municipal, sobre as seguintes questões:
1) Quais são os locais autorizados para depósito de entulhos em Avaré?
2) A quem pertencem estas áreas, relacionando nome do(s) proprietário(s) e 
respectivo(s) endereço(s)?
3) Há fiscalização destas áreas pela Prefeitura Municipal de Avaré?
4) Quais as providências que a Prefeitura Municipal tem tomado ou tomará em 
caso de constatação de irregularidades em referidas áreas?
5) A legislação vigente no município é cumprida?
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, solicitando que nos informe da pos-
sibilidade de determinar a verificação das calçadas com pisos irregulares das ruas 
de Avaré, bem como tome as providências necessárias para sua regularização, 
oferecendo maior segurança aos transeuntes.
-Para que seja oficiado ao Prefeito Municipal que viabilize através de seu órgão 
competente a criação do “Conselho Municipal de Transportes” em Avaré. Com 
o Conselho Municipal de Transportes criado em nosso município sua principal 

função será como um órgão autônomo e auxiliar da Administração, que garante o 
acesso às informações e a participação no planejamento, operação e fiscalização 
do sistema de Transporte Público por parte dos setores populares usuários. 
-Para que seja consignado em Ata de nossos trabalhos   votos “APLAUSOS E 
PARABENIZAÇÃO” ao Deputado Estadual ANTONIO SALIM CURIATI, pelo 
brilhante empenho junto ao Senhor Governador Geraldo Alckmin em relação a 
liberação orçada em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para pavimentação 
da Estrada Fazenda Bela Vista e da Viela – Bairro Vila Esperança em Avaré e 
também mais R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para pavimentação asfáltica 
e drenagem da água pluvial para as Ruas Félix Costa Oliveira, Norberto Gonça-
lez e Paulo Fernandes Alves no munícipio de Avaré conforme ofícios especiais 
enviados a esta Casa de Leis.
-Para que seja oficiado ao Ministério Público do Estado de São Paulo com cópia 
ao Conselho Superior do órgão na Capital do Estado, Defensoria Pública do 
Estado de São Paulo, para que apurem denúncia veiculada no Jornal “A Voz 
do Vale” edição de 04 de maio de 2013, envolvendo a ADECCA Associação de 
Amigos em Defesa do Cidadão e da Criança Avareense, inscrita no CNPJ sob nº 
15.280.730/0001-60, que segundo a reportagem estaria exigindo dinheiro, cerca 
de R$ 25,00 a 35,00 por residência de famílias carentes da cidade de Avaré sob 
a promessa de que a ligação de energia elétrica, um dia chegará aos moradores 
que ainda não possuem o benefício, fato esse que jamais poderia ocorrer por se 
tratar de entidade sem fins lucrativos, fugindo totalmente de seu real princípio. 
Requeiro ainda seja devidamente apurado o fato da referida entidade num pas-
sado recente ter contratado uma empresa para realização de Pesquisa Eleitoral 
desembolsando o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para em tese beneficiar 
determinado grupo partidário.

INDICAÇÕES

Bruna Maria Costa Silvestre-Presidente
-para que através do setor competente, seja colocada placa informativa de “Lom-
bada” na Avenida João Victor de Maria defronte ao numeral 327 Vila Martins II.

Marcelo José Ortega-Vice-presidente
-Para que através do setor competente, providencie a limpeza das calçadas da 
Rua Professora Danuzia D’Santi, na lateral do condomínio Santo Antonio, próximo 
ao  Bairro Residência Chácara Eliza. Nesse local as calçadas não são pavimen-
tadas e por este motivo os pedestres são obrigados a locomoverem-se nas ruas. 
-Para que, através do setor competente providencie manutenção dos “parquinhos” 
da rede municipal de ensino, no próximo recesso escolar, visto que em algumas 
unidades de educação infantil, estes apresentam deterioração pelo uso contínuo 
no período escolar.

Ernesto Ferreira de Albuquerque-1º Secretário
-Para que Prefeito Municipal, estude, através do Setor competente, a possibilidade 
de capinação das laterais da PISTA DO CLUBE AVAREENSE DE AEROMODE-
LISMO no loteamento Porto Miramar.

Antônio Leite de Oliveira
-Para que através do setor competente, junto com a Secretaria de Transporte e 
Sistema Viário, estude a possibilidade de estar implantado Semáforos na rotatória 
da Praça Jerônimo Gonçalves Piolin, que faz ligação do centro com os Bairros 
Brabância e Jardim São Paulo. 
-Para que através do setor competente, providencie a sinalização no chão e 
placas de “PARE” na Rua Abdala Haspani, confluência com a Rua Pedro Poçarli, 
pois a falta de sinalização tem aumentado o número de acidentes, uma vez que, 
motoristas entram na R. Pedro Poçarli, sem diminuir a velocidade. 
-Para que através do setor competente, providencie limpeza de lixos e galhadas 
na Rua Alicio Ferrari, Bairro Vila Esperança. Justifica-se tal propositura, a recla-
mação de moradores. 
-Para que através do setor competente, providencie limpeza de lixos e galha-
das na Rua Dona Lolita altura nº 21, Bairro Paraíso. 

Benedito Braz Ferreira
-Para que nos termos regimentais vigentes ao Prefeito Municipal, através do 
setor competente, verifique a possibilidade de realizar a limpeza do córrego Dr. 
Angelo P. Machado.

Carlos Alberto Estati
-Para que através da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços,  mande 
efetuar os devidos reparos do calçamento de  lajotas  da Avenida Prefeito Misael 
Euphrasio Leal, no trecho compreendido entre as ruas Minas Gerais e Bahia.

Denilson Rocha Ziroldo
-Para que, através do setor competente, providencie a limpeza e manutenção 
da galeria pluvial existente na rua Dr. Antonio Silvio Cunha Bueno no bairro 
Brabância, bem como a remoção dos entulhos ao redor da mesma, visto que a 
galeria se encontra sem tampa e o cheiro que predomina no local é insuportável.
-Para que, através do setor competente, providencie a limpeza periódica do bueiro 
localizado na Rua Júlio Belucci, no Bairro Brabância, visto que constantemente 
transborda com as águas das chuvas.
-Para que, através do setor competente, providencie o nivelamento do meio fio, 
próximo a boca de lobo, da Rua Ari Tadeu Pereira Domingues, no bairro São 
Judas Tadeu II, bem como a limpeza e remoção do mato alto do terreno baldio 
situado na referida via em frente ao n° 51.
Edson Flávio Theodoro da Silva
-Para que através do setor competente providencie reparos urgente no leito car-
roçável da Rua Fernando de Noronha esquina com a Rua Rondônia localizada 
ao Bairro Jardim Brasil.
-Para que através do setor competente providencie limpeza e capina na Praça 
Antônio Morgato localizada á Rua Fernando de Noronha no Jardim Brasil.
-Para que através do setor competente providencie iluminação no novo Conjunto 
Habitacional de Avaré, o Jardim São Rogério, nas proximidades dos bairros Presi-
dencial e Duílio Gambini, pois são muitas as reclamações de moradores informan-
do que o local oferece perigo a transeuntes devido a falta de iluminação pública. 

Júlio César Theodoro
-Para que estude a possibilidade de incluir estudos de Direitos Constitucionais, 
como conteúdo curricular nas escolas de ensino Médio.
-Para que seja incluído no portal eletrônico do município o link para o “Portal do 
Empreendedor”, donde os Empreendedores Individuais fazem sua administração.
-Para que faça a poda ecológica nas árvore da Creche Santa Terezinha.
-Para que faça a limpeza no cemitério municipal, como preparativos para o feriado 
dos dias das mães.

Roberto Araujo
-Para que através do Departamento competente providencie em caráter de 
URGÊNCIA o conserto do buraco localizado na Rua João Alves Ribeiro defronte 
ao número 35 – “Conjunto Habitacional Benedito Carlos de Agostini” – Bairro: 
“Camargo II”, visto que vem causando transtornos aos usuários da referida via.
-Para que através do Departamento competente providencie a troca das 
lâmpadas queimadas em todos os postes instalados no “Balneário Costa 
Azul” que necessitam dessa benfeitoria, tendo em vista que a maioria 
dos postes instalados naquele balneário encontram-se com as lâmpadas 
danificadas, causando insegurança aos munícipes e turistas que trafegam 
à noite naquele local. 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 27/2013

A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado 
pela Sra. Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin, convoca o 
classificado do Processo Seletivo nº 004/2013 , homologado no 
dia 10/05/2013, para o emprego de PROFESSOR DE MÚSICA, 
conforme a classificação abaixo descrita; para comparecer no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data da publicação deste Edital, 
no Departamento de Recursos Humanos, situado a Praça Pref. 
Romeu Bretas nº 163, das 08h30min às 12h00min e das 14h00min 
às 17h00min. O não comparecimento no prazo acima implicará na 
desistência da vaga.
Class.  Nome 
01 – João Mateus Rubio Arruda

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, 10 DE MAIO DE 2013.

Presidente
Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 087/2013

      O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato 
representado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da 
Portaria nº 6397/2013 de 02/01/2013, retifica o Edital de Convocação 
nº 087/2013 de 26/04/2013, publicado no Semanário Oficial em 
27/04/2013, onde a 06º classificada já havia sido convocada através 
do Edital de Convocação nº 09/2013 e considerando aumento na 
demanda de AEE, convoca os classificados no Concurso Público nº 
002/2011, publicado em 26/03/2011, homologado em 17/05/2011, 
publicado em 21/05/2011, para o cargo de PEB II ( Antigo Professor 
de Educação Especial), conforme classificação abaixo descrita; a 
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da 
data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos 
Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul 
nº 1810.
              O não comparecimento no prazo acima implicará na 
desistência da vaga.

Class. Nome
10º ANA PAULA RADÓ DONNINI

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

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 088/2013

      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 25º classificado, 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
26º ANA PAULA RIBEIRO

Estância Turística de Av aré, aos 09 dias do mês de Maio 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

RUA Rio Grande do Sul nº1. 810 – TEL. (014) 3711-2533  - 
Ramais: 2535/2542/2555 

CEP 18.701-190 – Estância Turística de Avaré- SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 089/2013

      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 demissão de 
servidor e não comparecimento do 07º classificado convocado pelo 
Edital de Convocação nº 79/20213, convoca os classificados no 
Concurso Público nº 001/2009, homologado pelo Decreto nº 2.223 
de 15/10/09, publicado em 24/10/09, prorrogado pelo Decreto nº 
2.934 de 19/10/2011, publicado em 22/10/2011, para o exercício 
de Emprego Público junto aos PSFs, na função de Dentista-PSF, 
conforme classificação abaixo descrita; a comparecer no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação 
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de 
Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
              O não comparecimento no prazo acima implicará na 
desistência da vaga.

Class. Nome
08º DANILO DA SILVA CORREA

Estância Turística de Av aré, aos 09 dias do mês de Maio 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

RUA Rio Grande do Sul nº1. 810 – TEL. (014) 3711-2533  - 
Ramais: 2535/2542/2555 

CEP 18.701-190 – Estância Turística de Avaré- SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 091/2013

      O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato 
representado pela Sra Deira Alizia Visentin Vilen, nos termos da 
Portaria nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando exoneração 
de servidor, 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 Fonoaudiólogo, 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
02º THAIS FREIRE

Estância Turística de Av aré, aos 09 dias do mês de Maio de 2013.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 

097/2009
DENOMINAÇÃO FONOAUDIÓLOGO
ATRIBUIÇÃO
REQUISITO Ensino Superior Completo – Registro no 

CRF

RUA Rio Grande do Sul nº1. 810 – TEL. (014) 3711-2533  - 
Ramais: 2535/2542/2555 

CEP 18.701-190 – Estância Turística de Avaré- SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 092/2013

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado 
pela Sra Deira Alizia Visentin Villen,  nos termos da Portaria nº 
6397/2013 de 02/01/2013, Considerando não comparecimento do 
12º classificado, convoca os classificados no Concurso Público 
nº 001/2011- SAMU, publicado em 26/03/2011, homologado em 
17/05/2011, publicado em 21/05/2011, para o emprego público de 
Técnico em Enfermagem, conforme classificação abaixo descrita; 
a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir 
da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos 
Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul 
nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga.                      

Class. Nome
13º JACQUELINE BRICK

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

Secretário Municipal da Administração
ATRIBUIÇÃO DO EMPREGO – CONFORME L.C. 141/2011 

DENOMINAÇÃO TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Controla e executa as ações relativas ao 
atendimento primário e/ou emergencial, 
empregando processos de rotina ou 
específicos, sob orientação do Enfermeiro, 
por tele medicina, para dar atendimento 
na proteção e na recuperação da saúde 
individual ou coletiva; Realiza pré-
consultas de enfermagem nos programas 
instituídos; participa no desenvolvimento 
de treinamentos e programas de saúde 
pública para o pessoal de enfermagem 
e para a comunidade, colaborando e 
orientando para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde. Demais 
atribuições descritas na Portaria 2048/
GM de 05/11/2002

REQUISITO Curso Técnico em Enfermagem com 
Registro no COREN

RUA Rio Grande do Sul nº1. 810 – TEL. (014) 3711-2533  - 
Ramais: 2535/2542/2555 

CEP 18.701-190 – Estância Turística de Avaré- SP

editaiS

RetiRe gRatuitamente o SemanáRio oficial da eStância tuRíStica de 
avaRé no Paço municiPal, centRo adminiStRativo e naS BancaS. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 094/2013

      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 demissão 
de servidor, convoca os classificados no Concurso Público nº 
001/2011- SAMU, publicado em 26/03/2011, homologado em 
17/05/2011, publicado em 21/05/2011, para o emprego público de 
Técnico Administrativo, 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
008º MATEUS VALENTINO VIVEIROS

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

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretário Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO EMPREGO – CONFORME L.C. 141/2011 

DENOMINAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Compreende em auxiliar no controle de 
documentos, organizando os/em arquivos; 
estabelece contatos com outros órgãos; 
redigem cartas, atas, ordens de serviço, 
memorandos, relatórios, e outros; prepara 
informações; executa e confere atividades 
do quadro de servidores registrando 
em livros ou formulários específicos, 
executa atendimento público auxiliando-
os no necessário; executa outras tarefas 
determinadas pelo superior imediato. 
Demais atribuições descritas na Portaria 
2048/GM de 05/11/2002.

REQUISITO Ensino Fundamental Completo e noções 
de informática

RUA Rio Grande do Sul nº1. 810 – TEL. (014) 3711-2533  - 
Ramais: 2535/2542/2555 

CEP 18.701-190 – Estância Turística de Avaré- SP
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 093/2013
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 demissão de servidor, 
convoca os classificados no Concurso Público nº 001/2011- SAMU, 
publicado em 26/03/2011, homologado em 17/05/2011, publicado 
em 21/05/2011, para o emprego público de Condutor Socorrista, 
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
016º DANILO SAVAROLI

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

Secretário Municipal da Administração
ATRIBUIÇÃO DO EMPREGO – CONFORME L.C. 141/2011 

DENOMINAÇÃO CONDUTOR SOCORRISTA
Compreende em conduzir veículos de 
urgência do tipo B, C e D, observando 
as normas do Código Sanitário e da 
Portaria GM/MS nº 2.048, zelar e fazer a 
manutenção da limpeza interna e externa 
do veículo e demais atribuições descritas 
na Portaria 2048/GM de 05/11/2002

REQUISITO

Ensino Fundamental Completo/
Experiência em condução de veículos de 
urgência de 01 ano e CNH “D”, aptidão 
física no exercício das atribuições

RUA Rio Grande do Sul nº1. 810 – TEL. (014) 3711-2533  - 
Ramais: 2535/2542/2555 

CEP 18.701-190 – Estância Turística de Avaré- SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 095/2013
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado 
pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria nº 
6397/2013 de 02/01/201, considerando exoneração de servidores, 
convoca os classificados no Concurso Público nº 003/2012, 
publicado em 14/11/2012, homologado pelo Decreto nº 3453/2013 
de 10/01/2013, publicado em 12/01/2013, para o cargo de Auxiliar 
de Desenvolvimento Infantil, conforme classificação abaixo 
descrita; a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento 
de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio 
Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga.

Class. Nome
68º THAIS HIPOLITO ROSA
69º MARCIA REGINA DE ABREU FAVERO
70º NOEME ALVES FERNANDES

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

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

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

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

CARGA 
HORÁRIA 40 horas semanais

 
RUA Rio Grande do Sul nº1. 810 – TEL. (014) 3711-2533  - 

Ramais: 2535/2542/2555 
CEP 18.701-190 – Estância Turística de Avaré- SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 096/2013
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 comparecimentos do 
84º e 88º classificados convocados através do Edital nº 84/2013, 
convoca os classificados no Concurso Público nº 003/2012, 
publicado em 14/11/2012, homologado pelo Decreto nº 3453/2013 
de 10/01/2013, publicado em 12/01/2013 para o cargo de Professor 
Adjunto, 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
90º RITA DE CASSIA PIRES MARTINS

91º CLAUDETE APARECIDA MARTINS VIEIRA 
CIRIACO

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

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO – CONFORME L.C. 1511/2011
DENOMINAÇÃO PROFESSOR ADJUNTO

Realizar a substituição eventual e 
temporária do PEBI e PEB II; reger 
classes e ministrar aulas atribuídas 
a titulares de cargos nos casos de 
substituição temporária, assumindo todas 
as atribuições do docente substituídos 
durante o período de substituição; reger 
classes e ministrar aulas cujo número 
reduzido não justifique o provimento 
de cargos; participar da elaboração 
da proposta pedagógica da unidade 
escolar; auxiliar o professor titular na 
regência de classe; atuar em processos 
de recuperação para alunos de menor 
rendimento; executar demais atribuições 
correlatas estabelecidas pelo Diretor de 
escola ou pela Secretaria Municipal da 
Educação.

REQUISITO

Graduação em curso superior de 
licenciatura plena em Pedagogia com 
habilitação específica ou em Curso 
Normal Superior

CARGA HORÁRIA 20 horas semanais 

RUA Rio Grande do Sul nº1. 810 – TEL. (014) 3711-2533  - 
Ramais: 2535/2542/2555 

CEP 18.701-190 – Estância Turística de Avaré- SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 090/2013
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 demissão de servidor, 
convoca os classificados no Concurso Público nº 001/2009, 
homologado pelo Decreto nº 2.223 de 15/10/09, publicado em 
24/10/09, prorrogado pelo Decreto nº 2.934 de 19/10/2011, 
publicado em 22/10/2011, para o exercício de Emprego Público 
junto aos PSFs, na função de Auxiliar de Enfermagem – 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
24º CRISTINA BATISTA ABREU

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

Secretário Municipal da Administração
ATRIBUIÇÃO DO EMPREGO – CONFORME L.C. 141/2011

DENOMINAÇÃO AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF
ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da  

L.C. Nº 097/2009
REQUISITO Ensino Fundamental 

Completo - COREN

RUA Rio Grande do Sul nº1. 810 – TEL. (014) 3711-2533  - 
Ramais: 2535/2542/2555 

CEP 18.701-190 – Estância Turística de Avaré- SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 097/2013
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 06º classificado e desistência do 07º classificado, convocados 
através do Edital nº086/2013, convoca os classificados no Concurso 
Público nº 003/2012, publicado em 14/11/2012, homologado pelo 
Decreto nº 3453/2013 de 10/01/2013, publicado em 12/01/2013, 
para o cargo de PEB II- Educação Física, conforme classificação 
abaixo descrita, para contrato temporário regido pela CLT para 
suprir afastamento de servidores, 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
08º FABIO RAPHAEL DE OLIVEIRA
09º CLEBERSON DOS SANTOS PIRES

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

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretário Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 
1511/2011

DENOMINAÇÃO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da  L.C. Nº 1511/2011

REQUISITO

Graduação em curso superior de 
licenciatura plena em disciplinas 
específicas das áreas do currículo das 
unidades escolares do sistema municipal 
de ensino de acordo com a legislação 
vigente

RUA Rio Grande do Sul nº1. 810 – TEL. (014) 3711-2533  - 
Ramais: 2535/2542/2555 

CEP 18.701-190 – Estância Turística de Avaré- SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 098/2013

      O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato 
representado pela Sra Deira Alizia Visentin Vilen, nos termos da 
Portaria nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando exoneração 
de servidor Mario Sergio de Andrade Silva e aposentadoria 
da servidora Aparecida Luzia Morelato Martins, 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 
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
102º CRISTIANE CAMPOS BARBOSA
103º JENNY JOSEFINA MOTABAN RODRIGUES

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

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO 
CONFORME L.C. 1511/2011

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

RUA Rio Grande do Sul nº1. 810 – TEL. (014) 3711-2533  - 
Ramais: 2535/2542/2555 

CEP 18.701-190 – Estância Turística de Avaré- SP

Edital de Inscrições
Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin, Presidente da Fundação 
Regional Educacional de Avaré – FREA, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, torna pública a relação dos candidatos 
que foram inscritos no processo seletivo nº 004/2013.

Nº Inscrição Nome  Cargo-Emprego

001 JOÃO MATEUS RUBIO 
ARRUDA

PROFESSOR DE 
MÚSICA

REGISTRE-SE, AFIXE E CUMPRA-SE.

AVARÉ/SP, 06 DE MAIO DE 2013.

_____________________________________
MARIA LUCIA CABRAL DE FREITAS VISENTIN 
 PRESIDENTE -FREA

Ouvidoria Municipal:

3711-2500



Os moradores dos bairros Alto da 
Colina e demais áreas que se utilizam 
da Avenida Gilberto Filgueiras tiveram, 
na tarde da última terça-feira, 07 de 
maio, uma grata surpresa ao verem os 
servidores municipais  restaurando a via 
destruída pelo avanço de uma grande 
erosão existente no local. 

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Obras, Habitação e 
Serviços, a meta era liberar o fluxo de 
veículos na mão de acesso recuperada, 
a fim de normalizar o trânsito nesse 
trecho. 

Foi implantado, como medida 
paliativa para o problema, um sarjetão 
de concreto sobre a terra recolocada na 
erosão, que ameaçava engolir a segunda 
pista da avenida. 

Conforme orientações do setor 
responsável, a Prefeitura compactou a 
área empregando mais de 150 caminhões 
de terra depositados e, na sequência, as 

trânsito

obra 
emergencial 

recupera
avenida 
gilberto 

Filgueiras
lajotas da avenida foram recolocadas. 
“Esta é apenas uma medida emergencial. 
Porém, para resolver o problema em 
definitivo serão necessários recursos 
estaduais e federais”, explicaram os 
técnicos. 

Segundo os técnicos da Secretaria 
de Obras, o serviço foi idealizado para 
resistir, até mesmo, a chuvas pesadas, 
uma vez que terá constante manutenção 
do setor.  

A previsão é de que a erosão 
na Avenida Gilberto Filgueiras 
seja futuramente resolvida com 
investimentos de cerca de R$ 2 milhões 
com a instalação de  galerias de ligação 
até o Ribeirão Lajeado, próximo à pista 
da Rodovia João Mellão,  numa extensão 
de mais de mil metros de distância. 

Para obter verbas para essas obras, 
a Prefeitura já encaminhou ofícios 
solicitando verbas aos governos do 
Estado e da União.
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A população avareense que se uti-
liza dos serviços da empresa Rápido 
Campinas, responsável pelo transporte 
coletivo na cidade, será beneficiada 
com a revitalização do Terminal de 
Ônibus Urbano de Avaré. A medida 
é resultado de um acordo feito entre 
a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e a empresa de ônibus.

A reforma terá início na próxima 
segunda-feira, dia 13, e deverá estar 
concluída no dia 03 de junho. Durante 
este período, o Terminal será interdi-
tado e, provisoriamente, os embarques 

A equipe masculina da Secretaria Municipal de Esportes classificou-se, na 
última semana, para as finais da Copa TV Tem de Futsal. A disputa, dividida 
em duas partidas, será contra o selecionado da cidade de Capão Bonito e 
acontece nos ginásios de esportes da citada cidade e de Arandu, que sediou 
a competição, em âmbito regional, neste ano. O primeiro jogo da equipe 
avareense aconteceu na noite da última sexta-feira, 10, mas o resultado da 
disputa não era conhecido até o fechamento desta edição; já o jogo de volta 
acontece em Capão Bonito, na próxima terça-feira, 14, a partir das 20h15. 

A base da equipe avareense é a mesma que disputou os últimos Jogos 
Regionais, que aconteceram no Município, e conquistou a medalha de ouro. 
Em um retrospecto rápido, o grupo conseguiu, no evento da TV Tem, seis 
vitórias em sete partida, com apenas um empate, contra a cidade de Arandu 
(2 X 2) ainda na primeira fase da disputa. Foram marcados 58 gols e, com 
isso, atingiu-se uma média de 8,3 tentos por partida. O placar mais dilatado foi 
contra a equipe de Águas de Santa Bárbara, no último dia 12 de abril, quando 
o grupo avareense imprimiu, no placar, 11 X 03 a seu favor.  

Segundo análise dos responsáveis pela Secretaria de Esportes de Avaré, 
a classificação para a final do torneio reflete a aplicação e o investimento em 
um grupo para a base do esporte na cidade, fator que deve ter consequências 
ainda melhores nos próximos períodos. Vale destacar que a Equipe de Futsal 
Masculina da SEME é composta somente por atletas revelados nas categorias 
de base da cidade. 

Parceria possibilita 
revitalização do 
Terminal de 

Ônibus Urbano
O acordo entre a Prefeitura Municipal e a 
empresa Rápido Campinas prevê início dos 
trabalhos na próxima segunda-feira, dia 
13, e término no dia 03 de junho.

e desembarques acontecerão na Avenida 
Major Rangel, próximo à Rua São Paulo, 
onde serão instalados os postes de parada 
de ônibus.

Segundo representantes da Rápido 
Campinas, entre as melhorias previstas, 
estão: pintura geral do prédio, colocação 
de vidros nas laterais, troca de telhas 
que estão quebradas e nova iluminação.  
Além disso, serão construídos três ba-
nheiros na praça John Gordon, localizada 
na lateral do terminal, sendo que um dos 
banheiros será adaptado para pessoas 
com deficiências. 

esportes

Cidade disputa a final da 
copa TV Tem de Futsal 

Composta apenas por atletas revelados na cidade, a 
equipe enfrenta o selecionado de Capão Bonito

transporte
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RESOLUÇAO COMTUR N.º 001/2013 
Dispõe sobre Plano Setorial de Turismo
O Conselho Municipal de Turismo, usando as atribuições que lhe 
confere o artigo 4 da Lei  n.º 1275/2009, em consonância com o 
aprovado na reunião ordinária realizada em 7 de maio de 2013, ao que 
se refere o projeto de aplicação de verbas do DADE para este ano, 
RESOLVE: 
Art. 1º. Não aprovar o projeto apresentado pelo executivo municipal, 
por não estar de acordo com o Plano Setorial de Turismo, aprovado 
pela resolução CMPD número 51/2012, publicado no Semanário 
Oficial n.584 de 06/10/2012. 
Art. 2º. O projeto deverá ser reapresentado ao Comtur, atendendo aos 
preceitos estabelecidos no referido Plano Setorial, com antecedência 
de 30 dias ao  prazo estabelecido pelo DADE para  recebimento de 
tal projeto.
Art. 3º. A presente Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Avaré 8 de maio de 2013
Lambertus J.A.M.v.H.Heijmeijer
Presidente Comtur.

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

ORDEM Nº 1523/2012

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

Avare, 23 de abril de 2013.

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

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 
PRAZO 20 (VINTE) DIAS

EDITAL DE CITAÇÃO DE RITA DE CASSIA PRATT DA SILVA, EXPE-
DIDO NOS AUTOS DE PROCEDIMENTO ORDINARIA, PROC. Nº 
001378-23.2011.8.26.0073 – ORDEM Nº 3068/2011, REQUERIDO 
POR FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA, 
COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS. O Doutor LUCIANO JOSÉ 
FORSTER JUNIOR, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Judicial 
da Comarca de Avaré - SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos 
quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e inte-
ressar possam, em especial a requerida RITA DE CASSIA PRATT 
DA SILVA, brasileira, maior, portadora do RG nº 16.775.554-7 e do 
CPF nº 377.255.723-68, que perante este Juízo da Segunda Vara 
Civel desta Comarca de Avaré-SP, se processa uma Ação de Procedi-
mento Ordinario, PROC. Nº 001378-23.2011.8.26.0073 – ORDEM Nº 
3068/2011, promovida por FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL 
DE AVARÉ - FREA; tendo o pedido na petição inicial é o seguinte:- “A 
autora celebrou com a requerida um contrato de prestação de ser-
viços educacionais, onde curso de LETRAS-LICENCIATURA, onde 
cursou o ano letivo de 2007, deixando de pagar as mensalidades 
do referido curso de 10 de fevereiro a 10 de junho de 2007, no valor 
de R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais) cada uma, cujo 
montante atualizado até a data de ingresso da ação é de R$ 3.193,14 
(três mil, cento e noventa e três reais e quatorze centavos). Assim 
requer a citação da requerida, para que pague , no prazo legal, o valor 
cobrado, que deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento, 
com acréscimo da correção monetária a partir do ingresso da ação, 
juros  de 1% a partir da citação, bem como honorários de 10%, na 
forma da tabela DEPRE/TJ, ou, caso deseje, conteste a ação. Pro-
testa em provar o alegado por todos os meios admitidos em direito, 
especialmente pelo depoimento pessoal da requerida, sob pena de 
confesso. Dá-se à causa o valor de R$ 3.193,14 (três mil, cento e 
noventa e três reais e quatorze centavos). Nestes termos P. Defe-
rimento. Av., 02/11/2011 (a.) Dra.Nathália Caputo Moreira OAB/SP 
230.001 e Frederico de Albuquerque Plens OAB/SP 92.781.Tentada 
a citação em todos os endereços constantes dos autos, através de 
pesquisas pelo Bacen-jud, Infojud, Siel e companhias telefônicas, 
resultando negativas, declarando a requerida que encontra-se em 
lugar incerto em não sabido, determinando a citação por este edital. 
CIENTIFICIANDO-A que o prazo para contestação será de quinze 
(15) dias. É o presente edital expedido na forma e sob as penas 
da lei, com prazo de vinte (20) dias. E para que não se alegue de 
futuro, ignorância, foi expedido o presente e afixado uma das vias 
no átrio do Forum. Av., 08.04.2.013. LUCIANO JOSÉ FORSTER 
JUNIOS, Juiz de Direito

COMUNICADO Nº 004/2013
Comunicamos a todos os usuários do Transporte Coletivo, que 
o Terminal Urbano de Passageiros localizado à Avenida Major 
Rangel, será interditado do dia 13/05/2013 a 03/06/2013 para 
reforma geral, visando a melhoria do mesmo. Provisoriamente 
os embarques e desembarques serão na Avenida Major Rangel 
próximo á Rua São Paulo, onde serão instalados os postes de 
Parada dos ônibus. Contamos com a colaboração e compreensão 
de todos.

Avaré, 09 de maio de 2.013.  

João José Dalcim
Secretário Municipal de Planejamento e Transportes

Edital de Classificação 
Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin, Presidente da Fundação 
Regional Educacional de Avaré – FREA, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, torna pública, a Classificação do 
processo Seletivo  04/2013:  
          Cargo: Professor de MúsiCa 
InscrIção nome noTa classIfIcação
001 João maTeUs rUbIo arrUda 8,0 1º colocado

REGISTRE-SE, AFIXE  E  CUMPRA-SE.
AVARÉ/SP, 09 MAIO  DE  2013.

_____________________________________
Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin 

Presidente  -FREA

HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 004/2013
DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 
Nº 004/2013 REALIZADO NO DIA   06/05/2013.
A FREA – Fundação Regional Educacional de Avaré, Estado de 
São Paulo, Homologa o Processo Seletivo nº 004/2013, conforme 
classificação, datada no dia 09 de maio 2013, para preenchimento 
dos seguintes cargos/empregos: 
Cargo: Professor de Música 

Inscrição Nome Nota Classificação
001 JOÃO MATEUS 

RUBIO ARRUDA 8,0 1º COLOCADO

REGISTRE-SE, AFIXE E CUMPRA-SE.
AVARÉ - SP, 10 DE MAIO  DE  2013 

_______________________________
Maria Lucia Cabral de Freitas Visentin

Presidente  - FREA

deCretoS
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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

Estância Turística de Avaré, 08 de maio de 2013.

ATA DE REUNIAO DA JARI – JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS E INFRACOES

Aos 08 (oito) dias do mês de maio do ano de 2013, às 09:15 
hrs.,reuniram-se nas dependências da Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de Avaré os membros desta Junta 
Administrativa, com o intuito de apreciar e julgar os recursos a 
seguir descritos:

Processo n. 0390/2013, Recorrente: Iara Maria Vaz Schiavao, 
AIT n. C0000014995, julgado indeferido. Processo n. 0369/2013, 
Recorrente: Terezinha Ribeiro, AIT n. C0000011817, julgado 
indeferido. Processo n. 0398/2013, Recorrente: Ana Carolina 
Gravena Vanalli, AIT n. X0043001160, julgado indeferido. Processo 
n. 0396/2013, Recorrente: Ana Carolina Gravena Vanalli, AIT 
n. X0043000631, julgado indeferido. Processo n. 0397/2013, 
Recorrente: Ana Carolina Gravena Vanalli, AIT n. X0043000616, 
julgado indeferido. Processo n. 0372/2013, Recorrente: Banco 
Itaucard, Maria Cristina Sorbo Mula, AIT n. 26N43003797, julgado 
indeferido. Processo n. 0348/2013, Recorrente: Irene Maria 
da Silva, AIT n. C0000011859, julgado indeferido. Processo n. 
0347/2013, Recorrente: Irene Maria da Silva, AIT n. C0000011860, 
julgado indeferido. Processo n. 0375/2013, Recorrente: Luiz 
Carlos Alves, AIT n. C0000011561, julgado indeferido. Processo 
n. 0370/2013, Recorrente: Maria Cristina Cavini, AIT n. 
C0000010398, julgado deferido.

Presentes na reunião a Presidente da JARI, Sandra Regina 
Arca, os Membros Rodrigo Zaia e Claudia Contrucci Gambini 
e a Secretária Aline Lopes Lima.

LEI Nº 1.673, DE 07 DE MAIO DE 2013
 (DISPÕE SOBRE ABERTURA  DE CRÉDITO SUPLEMENTAR ESPECIAL                        
  QUE ESPECIFICA E DÁ PROVIDêNCIAS)  
 

AUTORIA: PREFEITO MUNICIPAL (PROJETO DE LEI Nº 44/2013)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância 

Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
AVARÉ DECRETOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI;
                                           
                    ARTIGO 1º- NOS TERMOS DO ARTIGO 43 DA LEI FEDERAL  Nº 4.320, DE 
17 DE MARÇO DE 1964, COMBINADO COM O ARTIGO 167, § 2º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, FICA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL AUTORIZADO A LANÇAR NO 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTOS DA PREFEITURA DA 
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ UM CRÉDITO SUPLEMENTAR ESPECIAL NO 
VALOR DE R$ 2.296.505,97 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, 
QUINHENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), PARA ATENDIMENTO 
DE DESPESAS ORIUNDAS DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO 
GOVERNO FEDERAL,  NA CONFORMIDADE DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E 
MODALIDADE DE APLICAÇÃO DETALHADA ABAIXO:

DESCRIÇÃO CODIGO DESCRIÇÃO VALOR R$
ORGÃO 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

07.01.00 FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE
UNIDADE 07.01.01 G A B I N E T E  D O  S E C R E TA R I O 

E  D E P E N D E N C I A S
FUNÇÃO 10 S A U D E

SUBFUNÇÃO 302 A S S I S T Ê N C I A  H O S P I T A L A R 
E  A M B U L A T O R I A L

PROGRAMA 1013 M E D I A  E  A L T A  C O M P L E X .
A M B . E  H O S P I T A L A R

PROJETO 2373 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL -  MAC
FONTE 5 R E C . F E D E R A L

COD.APLICAÇÃO 300.098 F N S  –  F A E C  H E M O D I A L I S E
DESPESA

CAT.ECONÔMICA 3.3.90.39.00 S E R V . T E R C E I R O S  E 
E N C A R G O S  ( P E S . J U R I D I C A )

2.296.505,97

 T O T A L 2.296.505,97

  ARTIGO 2º -PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A EXECUÇÃO 
DESTA LEI SERÃO UTILIZADOS OS RECURSOS PROVENIENTES DE VERBA FEDERAL 
TRANSFERÊNCIA DO TETO ESTADUAL CIB 06/2013 (TETO FAEC DA UNEFRO – 
SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA) E PORTARIA MS/SAS N°. 388 DE 11 DE ABRIL DE 2013.

ARTIGO 3º – ESTA LEI ENTRARÁ EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, AOS 07 DE MAIO DE 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

leiS
DECRETO Nº 3.566, DE 10 DE MAIO DE 2013.

(DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO, POR MAIS 02 (DOIS) 
ANOS, A VIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO E ADOTA 

OUTRAS PROVIDENCIAS).

PAULO DIAS NOVAES FILHO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DA 
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI;
DECRETA:
ARTIGO 1º – FICA PRORROGADO POR 02 (DOIS) ANOS, A 
VIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011, HOMOLOGADO 
EM  17 DE MAIO DE 2011, PELO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO, 
PUBLICADO EM 21/05/2011, PARA PREENCHIMENTO DAS 
VAGAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONDUTOR 
SOCORRISTA, TÉCNICO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO AUXILIAR 
DE REGULAÇÃO TARM, RÁDIO OPERADOR DE FROTA RO, 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM, MÉDICO REGULADOR, MÉDICO 
INTERVENCIONISTA E ENFERMEIRO INTERVENCIONISTA.
ARTIGO 2º - ESTE DECRETO ENTRA EM VIGOR NA DATA DE 
SUA PUBLICAÇÃO, REVOGADAS TODAS AS DISPOSIÇÕES EM 
CONTRÁRIO.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, 10 DE 
MAIO DE 2013.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO                                                                      

DECRETO Nº 3.567, DE 10 DE MAIO DE 2013.
 (DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO, POR MAIS 02 (DOIS) 
ANOS, A VIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO E ADOTA 

OUTRAS PROVIDENCIAS).
PAULO DIAS NOVAES FILHO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DA 
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI;
DECRETA:
ARTIGO 1º – FICA PRORROGADO POR 02 (DOIS) ANOS, 
A VIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2011, 
HOMOLOGADO EM  17 DE MAIO DE 2011, PELO EDITAL 
DE HOMOLOGAÇÃO, PUBLICADO EM 21/05/2011, PARA 
PREENCHIMENTO DAS VAGAS DE MÉDICO ESPECIALISTA DE 
ATUAÇÃO DO TRABALHO, MÉDICO ESPECIALISTA DE ATUAÇÃO 
ENDOCRINOLOGISTA, MÉDICO ESPECIALISTA DE ATUAÇÃO 
CARDIOLOGISTA, MÉDICO ESPECIALISTA DE ATUAÇÃO 
GINECOLOGISTA, MÉDICO ESPECIALISTA DE ATUAÇÃO 
REUMATOLOGISTA, MÉDICO ESPECIALISTA DE ATUAÇÃO 
PSIQUIATRIA, MÉDICO ESPECIALISTA DE ATUAÇÃO VASCULAR, 
ENFERMEIRO DO TRABALHO, PADEIRO E PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO ESPECIAL.
ARTIGO 2º - ESTE DECRETO ENTRA EM VIGOR NA DATA DE 
SUA PUBLICAÇÃO, REVOGADAS TODAS AS DISPOSIÇÕES EM 
CONTRÁRIO.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, 10 DE 
MAIO DE 2013.                                                                      
PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

OUVIDORIA MUNICIPAL
FONE DIRETO: 3732-6862

 
DEVERES DA OUVIDORIA:
· FACILITAR E SIMPLIFICAR AO MÁXIMO O ACESSO 
DO USUÁRIO AO SERVIÇO DA OUVIDORIA.
· ATUAR NA PREVENÇÃO DE CONFLITOS.
· ATENDER AS PESSOAS COM CORTESIA E RESPEI-
TO, EVITANDO QUALQUER DISCRIMINAÇÃO OU PRÉ 
JULGAMENTO.
· AGIR COM INTEGRIDADE, TRANSPARÊNCIA E IM-
PARCIALIDADE.
· RESGUARDAR O SIGILO DOS USUÁRIOS E DAS 
INFORMAÇÕES PERSONALIZADAS.
· PROMOVER A DIVULGAÇÃO DO SERVIÇO DE OU-
VIDORIA.
· RECEBER DEMANDAS – RECLAMAÇÕES, SUGES-
TÕES, CONSULTAS OU ELOGIOS DE QUALQUER 
ORIGEM, RELATIVOS A DIREITOS E INTERESSES 
INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS.
· IDENTIFICAR AS UNIDADES ENVOLVIDAS NAS DE-
MANDAS, ARTICULANDO JUNTO A ESTAS, O ENCA-
MINHAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELO 
PÚBLICO.
· DILIGENCIAR JUNTO AS UNIDADES ENVOLVIDAS 
PARA QUE SEJA ESCLARECIDO O ASSUNTO E COR-
RIGIDAS AS FALHAS, QUANDO FOR O CASO.
· PRESTAR AO PÚBLICO, COM O AUXÍLIO DAS UNIDA-
DES ENVOLVIDAS NO ASSUNTO, AS INFORMAÇÕES 
SOLICITADAS,OBSERVADOS OS LIMITES DE SUA 
COMPETÊNCIA E LEGISLAÇÃO PERTINENTE.
· REGISTRAR TODAS AS SOLICITAÇÕES ENCAMI-
NHADAS Á OUVIDORIA E AS RESPOSTAS OFERE-
CIDAS AOS USUÁRIOS , MANTENDO ATUALIZADAS 
AS INFORMAÇÕES REFERENTES ÁS ATIVIDADES 
DO SETOR.
· SUGERIR ÁS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS E 
ACADÊMICAS MEDIDAS DE APERFEIÇOAMENTO DA 
ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO DA PREFEI-
TURA.
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As atividades foram realizadas nas 
dependências do Hotel de Lazer Ibiguá

Prevenção
O mosquito da dengue (Aedes aegypti) se reproduz 
em qualquer lugar que houver condições propícias, 
ou seja, água parada limpa ou pouco poluída. A 
conscientização da população e a tomada de medidas 
são de fundamental importância para a redução e, quem 
sabe, a erradicação desta doença do Brasil. Por isso, é 
importante seguir algumas regras básicas para eliminar 
os criadouros:

- Não deixar água parada em pneus fora de uso. O ideal 
é fazer furos nestes pneus para evitar o acúmulo de 
água;

- Não deixar água acumulada sobre a laje de sua 
residência;

- Não deixar a água parada nas calhas da residência. 
Remover folhas, galhos ou qualquer material que 
impeça a circulação da água.

- A vasilha que fica abaixo dos vasos de plantas não 
pode ter água parada. Deixar estas vasilhas sempre 
secas ou cobri-las com areia;

- Caixas de água devem ser limpas constantemente e 
mantidas sempre fechadas e bem vedadas. O mesmo 
vale para poços artesianos ou qualquer outro tipo de 
reservatório de água;
- Vasilhas que servem para animais (gatos, cachorros) 

beber água não devem ficar mais do que um dia 
com a água sem trocar;

- As piscinas devem ter tratamento de água com 
cloro (sempre na quantidade recomendada). 
Piscinas não utilizadas devem ser desativadas 
(retirar toda água) e permanecer sempre secas;

- Garrafas ou outros recipientes semelhantes 
(latas, vasilhas, copos) devem ser armazenados 
em locais cobertos e sempre de cabeça 
para baixo. Se não forem usados devem ser 
embrulhados em sacos e descartados no lixo 
(fechado).

- Não descartar lixo em terrenos baldios e 
manter a lata de lixo sempre bem fechada;

- As bromélias costumam acumular água 
entre suas folhas. Para evitar a reprodução do 
mosquito, o ideal é regar esta planta com uma 
mistura de 1 litro de água e uma colher de água 
sanitária.

- Sempre que observar alguma situação (que 
você não possa resolver), avisar imediatamente 
um agente público de saúde para que uma 
medida eficaz seja tomada. 

No último dia 05, a Secretaria de Esportes e Lazer, 
através do coordenador Alexandre Faustino, realizou, 
em parceria com o Hotel Ibiquá, uma seletiva de Tê-
nis de Mesa em conjunto com um Festival de Xadrez. 
As atividades contaram com a participação de atletas 
avareenses que irão representar o município nos Jogos 
da Juventude em Sorocaba ainda neste mês. Segundo 
os responsáveis pela ação, a parceria com Hotel Ibiguá 
possibilitou um evento diferenciado devido ambiente do 
estabelecimento, fator que agradou os atletas, parentes e 
demais pessoas presentes e auxiliou no sucesso da ação.

No Xadrez houve uma maciça participação dos 
alunos da Colônia Espirita Fraternidade, com jogado-
res mostrando talento e competência sob a orientação 
do professor Carlos. O vencedor foi o jovem Lucas, 
ficando a segunda colocação e o segundo colocado um 
aluno da Colônia. Os responsáveis pela Secretaria de 
Esportes destacaram, em nota, agradecimento especial 
ao professor de xadrez Alfredo que, de perto, acompa-
nhou e atuou como árbitro das partidas; ele também 
firmou, no mesmo dia, parceria entre as secretaria de 
Esportes e Cultura para que, a partir das próximas se-
manas, um horário noturno, na Biblioteca Municipal, 
seja destacado para a participação de pessoas que não 
conseguem acesso ao esporte em outros horários. 

esportes

Realizadas Seletiva 
de Tênis de Mesa e 
Festival de Xadrez

saÚde

Mesmo com o início do inverno, estação em que o 
mosquito Aedes Aegypti entra em estágio estacionário 
devido às baixas temperaturas, o setor de Controle de 
Vetores da Vigilância Sanitária de Avaré continua sua 
campanha de combate aos criadouros do transmissor 
da dengue. Para os responsáveis pelo setor, cabe à po-
pulação cooperar para impedir que novos casos sejam 
detectados na cidade através de medidas preventivas  
amplamente divulgadas na mídia nacional. 

Avaré registra, atualmente, nove casos confirma-
dos de dengue. Todos são importados – ou seja, pes-
soas que contraíram a doença em outros municípios 
– e já receberam o devido tratamento. Apesar dos 

esforços observados pelas equipes da VS, a presença 
do mosquito transmissor tornou-se comum em toda a 
cidade, o que intensifica a necessidade da prevenção. 

Em todos os casos constatados, a Vigilância Sa-
nitária fez bloqueios, para controle e redução de cria-
douros, num raio de 100 metros ao redor ou em torno 
da casa do notificado/suspeito. Com isso, as vítimas 
foram colocadas em semi quarentena para evitar con-
tágio. A ação é feita antes mesmo da confirmação. 
Existe a suspeita de apenas um caso adquirido por 
pessoa que não esteve fora dos limites (autóctone). O 
resultado do exame para confirmação deve chegar a 
Avaré nas próximas semanas.

Vigilância Sanitária orienta população a evitar 
proliferação do Aedes Aegypti

vs destaca necessidade 
de combate à dengue
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nossas escolas

conhecendo a emeb “maria Theresa picalho”
Escola Dondoca carece de obras de conservação

Primeira escola municipal da Brabância, cria-
da em 1995, durante o mandato do prefeito Mi-
guel Paulucci, a EMEB “Maria Theresa de Oli-
veira Picalho” foi, desde o princípio, chamada de 
“Dondoca”, apelido como era tratada a sua pa-
trona. 

Em 31 de julho de 1999, na gestão de Joselyr 
Silvestre, ocorreu a inauguração do prédio pró-
prio do estabelecimento que atualmente atende 
cerca de quinhentos alunos, do Jardim I ao 5º ano 
e da Educação de Jovens e Adultos, em seus dois 
termos.

Dirigida pela professora Kátia Regina Fer-
nandes Soares, a unidade dispõe de uma equipe 
de 39 professores e 17 funcionários, os quais tra-
balham em 15 salas de aula e mais duas reserva-
das para educação especial, estas instaladas em 
2010, quando também ficou pronta a cobertura da 
quadra poliesportiva. 

REIVINDICAÇÕES - Há anos a EMEB 
aguarda por serviços de manutenção e conserva-
ção. Na gestão passada nenhuma melhoria na par-
te física foi realizada. As únicas obras – conjunto 
de salas de recursos multifuncionais, sanitários e 
biblioteca – permanecem inacabadas.

A expectativa da comunidade é que o estabe-
lecimento tenha suas instalações elétricas e hi-
dráulicas modernizadas, o telhado substituído e a 
fachada recuperada.

O que favorece a convivência escolar é a par-
ticipação dos pais, os quais já cooperaram para a 
execução de benfeitorias no pátio interno como 
pias azulejadas, fruto de promoções comunitárias 
como a tradicional “Gincana das Mães”, realiza-
da com êxito, nessa época, em anos anteriores.

CORAL DE LIBRAS – Criado e regido pela 
professora Francisca Clarice Vart Castanho, o 
Coral de Libras Estrelas do Futuro é uma das ini-
ciativas elogiáveis da Escola Dondoca. Com 20 
alunos, alguns ouvintes e outros com deficiência 
auditiva, o grupo se apresenta em festas e já mo-
tivou ex-integrantes a formarem outros corais e 
atuarem como instrutores da Linguagem de Si-
nais.

A Escola Municipal de Ensino Básico “Maria 
Theresa de Oliveira Picalho” fica na Rua Santos 
Dumont,1910. O telefone é (14) 3733-7017.

A PATRONA
Avareense, nascida em 12 de dezembro de 

1937, desde pequena Maria Theresa de Olivei-
ra Picalho ficou conhecida em família como 
“Dondoca”. Alfabetizada na Escola Matilde 
Vieira, cursou o ginasial Instituto de Educação 
Cel. João Cruz, onde 
também formou-se no 
magistério.

Tão logo efetivou-
-se como professora 
do Estado lecionou em 
Itaporanga até se tornar 
adida da Delegacia de 
Ensino de Avaré, onde 
passou a atuar como 
auxiliar administrativa. 
Formada em Adminis-
tração Escolar e em Pe-
dagogia, Dondoca se aposentou após 25 anos 
de serviços no setor.

Personalidade alegre e tranqüila, do casa-
mento com José (Zezo) Picalho teve quatro 
filhas: Roseli, as gêmeas Adriana e Eliana, e 
Rosana. Faleceu em 2 de fevereiro de 1993.
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A Secretaria Municipal de Turismo deu início 
a visitas nas propriedades existentes no Bairro 
dos Rochas, na zona rural. A região será alvo, 
ainda neste primeiro semestre, de um roteiro a 
ser projetado para exploração turística. O plano 
é incluir propriedades rurais em atividades 
direcionadas a turistas interessados em conhecer 
aspectos da vida rural.

 As visitas técnicas tencionam fazer um 
diagnóstico amplo das propriedades e suas 
atividades cotidianas para a inclusão no roteiro a ser 
desenvolvido. O histórico Bairro dos Rochas – onde 
residiram os fundadores de Avaré - foi escolhido 
pela Secretaria de Turismo por reunir pequenas 
propriedades rurais voltados para a Agricultura e 
Pecuária familiar, além de possuir grande beleza 
natural devido ao terreno acidentado.

Com o diagnóstico pronto, a Secretaria de 
Turismo vai estruturar essas propriedades, por meio 
de treinamentos específicos, a fim de preparar seus 
moradores sobre como receber turistas e fomentar 
negócios no setor. Estão previstas benfeitorias, 
como melhoria nas estradas de acesso ao bairro e 
a implantação de sinalização turística e de material 
impresso para divulgar os atrativos da área entre 
os visitantes hospedados nos hotéis de lazer do 
município.

ViSiTaS TécnicaS analiSam 
poTencial Do bairro DoS rochaS 
Lugar fará parte de roteiro de visitação turística

turismo rural
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Uma reunião entre os comerciantes que participam 
da Feira da Lua de Avaré e representantes da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e 
Abastecimento, responsável pela realização, apresentou 
oficialmente as alterações idealizadas, com o objetivo 
de melhoria o atendimento e as condições de trabalho 
dos expositores. O encontro aconteceu na última 
semana, no Cine CAC, e serviu para que dúvidas dos 
feirantes fossem sanadas. 

As mudanças na infraestrutura da Feira da Lua, 
que acontece às sextas-feiras na Praça Prefeito 
Romeu Bretas, no entorno da Concha Acústica, foram 
planejadas para evitar acidentes que se mostravam 
iminentes. 

Conforme reclamações dos frequentadores, a 
estrutura para funcionamento das barracas era precária, 

Feira da lua recomeça
de cara nova

Feirantes apoiaram medidas adotadas na área da Concha Acústica.

abastecimento

com dezenas de metros de fios elétricos espalhados 
aleatoriamente pelo piso da praça. Com isso, além 
de existir a possibilidade de quedas e tropeções, os 
clientes também temiam por um incêndio, colocando 
em risco a segurança de todos. 

Os técnicos municipais informaram que, no centro 
da praça, ficarão os brinquedos infláveis, que utilizarão 
os postes com tomadas recém-instaladas. Os demais 
vendedores de artigos gerais terão espaço na Rua Rio 
Grande do Sul, que será fechada para circulação de 
veículos em geral. 

“A ideia é desviar os carros para a entrada/saída do 
estacionamento em frente ao Santuário Nossa Senhora 
das Dores, e manter, com isso, a circulação de quem 
não quiser estacionar naquele espaço”, explicaram. A 
medida já está sendo adotada, em fase experimental, 

mas ainda é passível de alterações. 
A previsão é que os 110 feirantes inscritos na Feira 

da Lua tenham seus espaços mantidos no novo formato.
Atualmente, a cidade tem cinco feiras livres: durante 

as manhãs dos domingos, na Avenida Paranapanema; 
nas quartas-feiras, a partir das 18 horas, na Rua Espírito 
Santo; às quintas de manhã, na Rua Padre Emílio 
Immoos (perto do CAIC Djanira); às sextas, a partir 
das 17 horas, na Praça Romeu Bretas, e aos sábados, 
durante as manhãs, na Avenida Major Rangel. 

POLICIAMENTO INTENSIVO - Outra novidade 
é a inclusão das Polícias Civil e Militar nas duas feiras 
noturnas da cidade. A medida é evitar ocorrências de 
vandalismo e roubo, o que afastou parte do público-alvo 
das realizações. Os policiais ficarão lotados na Unidade 
Móvel da PM e darão segurança a feirantes e consumidores. 
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O público que passou pelo Largo 
São João na manhã e tarde da última 
quinta-feira, 09, teve a chance de lem-
brar o Dia da Vitória, evento organiza-
do pelo ativista cultural Cláudio Fer-
reira de Albuquerque. Ele organizou 
uma exposição relâmpago noa praça  
ao redor do Monumento ao Pracinha, 
obra do artista plástico Fausto Mazzo-
la, homenagem do povo avareense aos 
ex-combatentes da Força Expedicio-
nária Brasileira (FEB) e ao soldado 
avareense Sérgio Bernardino, morto 
durante uma das batalhas da 2ª Guerra 
Mundial, na Itália. 

Albuquerque manteve estaciona-
dos na praça cinco de seus veículos 
militares restaurados. Ele também  ex-

A Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré, em parceria com a Pacaembu 
Empreendimentos e Caixa Econômica 
Federal, realizou, durante a tarde da últi-
ma segunda-feira, 06, uma visita técnica 
à área em que será erigido o Residencial 
Mário Emílio Bannwart. Localizado nas 
proximidades do Jardim Paraíso, o novo 
conjunto habita-
cional, direcio-
nado a famílias 
com renda de até 
três salários mí-
nimos, contará 
com 653 casas 
térreas. 

Dirigentes 
municipais, re-
presentantes da Câmara de Vereadores 
e do Sindicato dos Empregados no 
Comércio de Avaré e Região (SEC/

Mostra sobre a 2ª Guerra e homenagem a pracinhas 
marca data celebrada por Cláudio Albuquerque

eVento

Dia da Vitória
é comemorado no largo São João 

prefeitura vistoria novo 
conjunto habitacional

habitação

pôs materiais utilizados na 2ª Guerra, 
como armas e peças do Exército, que 
são de sua coleção pessoal. Painéis ex-
plicando o motivo da mostra e a  impor-
tância de se comemorar o Dia da Vitória 
foram visitados pelo público. A iniciati-
va contou com a colaboração do Tiro de 
Guerra 02-003. 

O Dia da Vitória é celebrado nos 
dias 8 e 9 de maio, em todo o mundo, 
para recordar as datas em que as forças 
aliadas (Estados Unidos, Inglaterra e 
Rússia) aceitaram a rendição da Ale-
manha Nazista, em 1945.  A exposição, 
inédita, teve apoio da Secretaria Muni-
cipal de Cultura e deve incluída no ca-
lendário de eventos do município nos  
próximos anos.

 

Avaré), receberam informações do em-
preendimento, que terá casas com dois 
quartos, sala, cozinha e banheiro cada. 
Além disso, o novo bairro contará com a 
infraestrutura necessária, como asfalto, 
calçadas com acessibilidade, paisagismo 
e aquecimento solar. 

Após vistoriar a área em obras, os 
dirigentes munici-
pais, em reunião com 
os representantes da 
Pacaembu Empreen-
dimentos e da CEF, 
decidiu que a data 
dos sorteios das casas 
será o próximo dia 04 
de agosto, em horário 
e local a serem con-

firmados nos próximos dias. A estimativa 
é que os trabalhos sejam finalizados em, 
no máximo, doze meses. 

Residencial Mário Emílio Bannwart 
abrigará mais de 600 moradias

Ouvidoria Municipal:

3711-2500
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GESIEL JÚNIOR

Neta do sertanista José Antonio do 
Amaral, dono de vastas posses no Vale 
do Paranapanema, em meados do século 
dezenove, Faustina do Amaral, uma das 
primeiras rionovenses natas, conviveu 
na primitiva Capela do Major, tendo 
testemunhado episódios decisivos para 
a formação da futura cidade de Avaré. 

“1869 – Em 8 de maio amanhece em 
festa o lar do tenente coronel José Vicen-
te do Amaral Leite com o nascimento de 
sua primogênita que, na pia batismal, 
recebeu o nome de Faustina. Esta é a tia 
Faustina, a filha mais velha do Avaré, na 
atualidade”.

Assim anotou Jango Pires, o pri-
meiro memorialista da região, sobrinho 
dessa pioneira de quem ele soube colher 
depoimentos preciosos publicados em 
seu livro, de 1952. 

Dona Faustina, a propósito, auxiliou 
o desenhista Augusto Esteves a produzir 
bicos-de-pena mostrando aspectos da 
Vila do Rio Novo a partir de suas lem-
branças, como a descrição do formato da 
primeira igreja votiva erguida pelo major 
Vitoriano de Souza Rocha, o fundador 
de Avaré a quem ela conheceu quando 
menina. 

Nhô Juca do Amaral, pai de Faustina, 
estava entre os destemidos desbravado-
res desse tempo. Ele abriu a Fazenda 
Douradão, em São Sebastião do Tijuco 
Preto (atual Piraju), com a ajuda de 
bugres mansos. Veio depois com a fa-
mília para o Rio Novo, onde seu pai, 
por gostar do lugar, adquiriu a Fazenda 
Barra Grande. 

Casado com Júlia da Silveira Franco, 
“mulher afeita à luta e de uma fortaleza 
de ânimo e espírito inigualáveis, cujos fi-
lhos foram criados num ambiente de aus-
teridade, mas de carinho e devotamento”, 
Nhô Juca “tinha grande semelhança 
com o imperador Pedro II”, conforme 
observações da neta, a cronista Anita 
Ferreira De Maria. Foi também um dos 
primeiros comerciantes de armarinhos, 
tendo mantido na Travessa da Matriz, a 
Loja da Sereia. 

DAMA DE CARIDADE – Ainda 

memória ViVa

Antiga rionovense deixou descrita a Capela do Major

Tia FaUSTina, 
a pioneira SoliDÁria

na mocidade, Faustina resolveu não 
se casar. Preferiu oferecer seu tempo à 
religião e à filantropia. Empunhava com 
devoção os estandartes da Irmandade de 
Nossa Senhora das Dores e do Apostola-
do da Oração. Isto porque “ela herdara 
do pai a compreensão exata das coisas 
e a resignação perante infaustos aconte-
cimentos com que a vida teima premiar 
o ser humano”, filosofou Anita Ferreira 
De Maria, sua sobrinha.

Chamavam-na de Tia Faustina e 
para ela a bênção pediam, segundo o 
costume de então, os muitos sobrinhos 
e afilhados, cujo número ela sempre 
perdia, tantos eram. 

““Era de vê-la nas festas, alta, mo-
rena clara, vestida de seda e rendas, ca-
belos alvos, olhos pequeninos, ligeiros, 
perscrutadores e interrogativos. Mãos 
primorosas para costurar, executava 
qualquer modelo com verdadeira ma-
estria e mantinha uma sala com muitos 
aprendizes, onde ela ensinava a confec-
ção”, destacou a mesma Anita. 

Mulher de rara sensibilidade, Faus-
tina do Amaral testemunhou eventos 
históricos como a promulgação da Lei 
Áurea e a proclamação da República. 
Cooperou com o seu pai, quando o 
mesmo ocupou interinamente o cargo de 
intendente de Avaré, no final do século 
dezenove. Também o ajudou nos servi-
ços de curador de órfãos e em campanhas 
beneficentes para a criação do Hospital 
São Vicente de Paulo.

Em 1897, convidada pelo alferes 
Maneco Dionísio, amigo da família 
Amaral Leite, ela passou a integrar a 
Associação das Damas de Caridade, a 
versão feminina da Sociedade Vicen-
tina. Aliou-se nessa causa a dedicadas 
mulheres, como as fazendeiras Izabel 
Ferraz de Sampaio e Mariquinha Novaes 
e as educadoras Matilde Vieira e Marie 
Desirée Hélene Creton.

Residiu numa casa grande e acolhedo-
ra na Rua São Paulo, onde cresceu ao lado 
dos irmãos Bárbara, Maria Osória (Cota) e 
Lázaro, o Lazinho, prefeito do município 
em 1920. As portas dessa moradia nunca 
se fechavam, pois mesmo à noite era en-
costada, para quem chegasse fora de hora.

O casarão, já demolido, dispunha de 
muitas janelas, sala imensa, mobiliário 
antigo “e uma cozinha onde o fogo jamais 
deixou de crepitar, onde a chaleira de ferro 
estava sempre com a água fervendo para 
o café e onde as panelas se alinhavam 
com refeições 
para todos os 
que chegavam 
principalmen-
te os paren-
tes dos sítios 
e fazendas”, 
recordava-se 
com emoção a 
sobrinha Anita.

Tia Faus-
t i n a  n ã o 
perdia missas, 
l a d a i n h a s , 
enterros e acompanhava todas as 
procissões. Tranquila, ao amanhecer, fu-
mava cigarro de palha com a irmã Bárbara. 
Ela jamais se deixava vencer pelo cansaço 

e nem dava mostras da idade que avança 
no tempo.

Faleceu octogenária em 1957. O cen-
tenário de seu nascimento, em maio de 
1969, mereceu concorridas homenagens 
da Sociedade de São Vicente de Paulo 

e de amigos e 
admiradores, 
como o escritor 
José Herculano 
Pires, seu so-
brinho neto, e 
os ex-prefeitos 
José Rebouças 
de Carvalho, 
Antônio Fer-
reira Inocêncio 
e Misael Eu-
phrásio Leal.

“Assim foi 
a vida de tia Faustina: toda pontilhada de 
amor ao próximo, exemplos de altruísmo, 
de bondade e de fé” – versejou conclusi-
vamente a poeta das Rosas.

Tia Faustina, nos anos 1940, ao lado de um sobrinho.
Abaixo: O desenho da Capela do Major, conforme descrição de Faustina 
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Avaré volta a ser, em junho próximo, 
o núcleo do programa Navega São Paulo. 
Conhecida por ministrar técnicas de es-
portes náuticos a jovens matriculados nas 
redes públicas municipal e estadual, a 
iniciativa terá mudanças na edição deste 
ano porque as aulas vão ocorrer no lago 
do Horto Florestal. Em anos anteriores 
o evento ocorreu nas águas da Represa 
de Jurumirim.

O Navega São Paulo 2013 come-
ça no dia 1º de junho. De acordo com 
informações da Secretaria Municipal 
de Esportes, Avaré irá contar com 360 
vagas para jovens com idade entre 10 
a 15 anos. Assim, no mês que vem, as 
águas do lago do Horto, recentemente 
recuperado, serão o cenário de aulas de 
canoagem e vela. Dois professores e dois 
estagiários da SEME vão dar suporte 
ao programa. Para participar os alunos 
terão que comprovar a regularidade na 
frequência escolar e já saber nadar. 

As aulas acontecerão de manhã e à 
tarde, de terça a quinta-feira. A unidade 
local do Projeto Navega São Paulo dis-
põe de sete caiaques, sete veleiros e um 
barco a motor, que serve de apoio para 
as aulas, além de mais de 100 coletes 
salva-vidas e uniformes para os alunos. 

“Um dos fatores positivos da mudan-
ça da área de realização é a acessibilida-
de do Horto, pois ficará mais fácil para 
os alunos chegarem ao local, assim como 
será menos complicado o transporte de 
alunos pela Secretaria de Educação, 
uma de nossas parceiras”, destacaram 
os organizadores.

O Projeto Navega São Paulo conta 
com apoio da empresa Telar Ltda., que 
cercou a área em que ficarão os equipa-
mentos, e do empresário Júlio Milane-

O Domingo das Mães, em Avaré, 
será comemorado neste dia 12 de maio 
com atividades recreativas para as 
famílias. Diferente dos anos anteriores, 
a Secretaria Municipal da Cultura 
agendou a comemoração da data 
para toda a cidade. Tradicionalmente 
realizada no Jardim Brasil, a Festa das 
Mães acontece este ano com recreação 
no Horto Florestal, a partir das 14 horas. 

O evento, em seu novo formato, 
além de levar lazer para o público, 
também permitirá que as Secretarias 
da Cultura e de Esportes mostrem, 
novamente, o seu entrosamento como 
o que já foi visto no “1º de Maio com 
Arte”. De novo, a pasta de Esportes 

esportes

navega São paulo muda para o 
horto Florestal

zzi, que doou o portão para o mesmo 
local. A estimativa é que as adaptações 
necessárias no Horto Florestal estejam 
concluídas em duas semanas. As inscri-
ções, assim como as aulas, são gratuitas. 
Informações pelo telefone 3732-0756. 

AÇÃO SOCIAL – Projetado pela 
Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e 
Turismo, o Navega São Paulo utiliza os 
esportes náuticos do remo, vela e canoa-
gem como ferramenta de inclusão social 
para alunos da rede pública. P

Participando desse projeto cultiva-se 
não só a cultura náutica como também 
a integração social, entusiasmo cívico, 
consciência ecológica, espírito de equi-
pe e cidadania. O Navega São Paulo, 
para sua viabilização, usa embarcações 
a remo, de canoagem e a vela, barcos 
de apoio, coletes, uniformes, reforço 
alimentar para os alunos e treinamento 
para instrutores e monitores.

 

Projeto sai da Represa 
para o lago urbano 
para facilitar acesso 

de estudantes

cultura

vai  disponibilizar professores e 
estagiários para promover atividades 
físicas diversas durante toda a tarde no 
Horto Florestal. Estão programadas 
gincanas com brincadeiras populares, 
além de jogos de vôlei, tênis de mesa, 
futebol e ginástica laboral. 

Na parte cultural, como em 
anos anteriores, a Festa das Mães 
será animada pelos  integrantes do 
Clube da Viola e Sanfona de Avaré. 
Também confirmaram presença o 
Duo Esperança e as duplas Bento e 
Bentinho, Leone e Claudeir e Edmar 
e Ednardo. Os shows começam às 14 
horas. O acesso do público para os 
eventos é gratuito. 

Festa das Mães acontece no Horto
Data será festejada com atividades esportivas e culturais


