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A Ç Ã O   S O C I A L :

30° Projeto Prefeitura no Bairro será
no Santa Elizabeth neste sábado

O Projeto Prefeitura no
Bairro acontece neste sába-
do, 26 de maio, no Bairro
Santa Elizabeth. A ação so-
cial iniciada no atual gover-
no com a proposta de levar

toda a estrutura de serviços
oferecidos pelo município
para perto dos cidadãos,
chega à sua 30ª edição, aco-
lhido inteiramente pelas co-
munidades. Página 17.

AGRICULTURA

Melhorias em estradas rurais beneficiarão
agricultores do município

Maquinários já estão realizando os serviços de con-
servação de duas estradas rurais do município, a AVR
352 (Estrada da Escaramuça), num trecho de 3,7 km,

e a AVR 152 (Estrada do Pesqueiro Villen), num tre-
cho de 2,2 km.

Página 16.

OBRAS

Reconstrução da EMEB
Licínia de Oliveira Guazzelli

chega à sua fase final
Página 17.

SOLIDARIEDADE
Campanha do
Agasalho 2012 é
realizada com
sucesso em Avaré
Página 32.

MELHOR IDADE

Obra do Projeto Quero Vida caminha a todo vapor
Página 16.
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O Procon de Avaré, visando trazer mais
comodidade aos consumidores que necessitam de
seus serviços, ampliou o seu o horário de
atendimento e agora atende das 8h00 às 18h00. O
horário de atendimento se estendeu até às 18h00
para possibilitar que um número maior de
consumidores tenha amparo para seus pleitos
consumeristas.

Esta medida é benéfica aos usuários dos
serviços do Procon e atende aos anseios da
população. O Procon de Avaré está situado na Rua
Rio Grande do Sul nº 1.750 e atende de segunda a
sexta-feira, das 8h00 às 18h00.

DEFESA DO CONSUMIDOR

Procon de Avaré amplia
horário de atendimento

 A S S I S T Ê N C I A   S O C I A L :

Na última sexta-feira,
18 de maio de 2012, a par-
tir das 14 horas,  a Estân-
cia Turística de Avaré re-
alizou uma passeata para
marcar o Dia Nacional de
Luta contra o Abuso e a
Exploração Sexual de Cri-
anças e Adolescentes. A
concentração ocorreu na
Praça Prefeito Romeu
Bretas (Concha Acústica),
de onde a caminhada par-
tiu em direção ao Largo
São João.

A iniciativa do Conse-
lho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adoles-
cente (CMDCA) contou
com o apoio e participa-
ção da Secretaria Munici-
pal de Assistência e Desen-
volvimento Social, de alu-
nos das escolas públicas
municipais e estaduais,
alunos da APAE, da Câ-
mara Municipal de Avaré,
de alguns servidores públi-
cos ligados a setores as-
sistenciais, de representan-
tes do Governo Municipal
e populares em geral.

Durante a passeata, di-
versas pessoas estiveram
vestidas com a camiseta da
campanha permanente
“Todos contra a Pedofilia”
ou vestiram preto em for-

Telecentro Comunitário
O Telecentro Comunitário , encontra-se em funci-
onamento na Rua: Maranhão nº1579, centro, das
08:00 ás 17:30horas, à disposição das Indústrias,
Comércios e população em geral. É importante ressal-
tar que o Telecentro encontra-se disponível para realizações
de trabalhos, currículos, acesso a Internet, entre outros, com
objetivo de realizar trabalhos profissionais e educacionais,
colaborando assim para a informatização da população em
geral.
Estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos,
lembrando que o TELECENTRO está vinculado com a
Secretaria de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia.

Passeata marca dia de luta contra a pedofilia em Avaré

ma de luto pelas vítimas
desse crime monstruoso.

O ápice no Largo São
João contou com pronun-
ciamentos do presidente
do CMDCA Renato Perei-
ra e de representantes do
Governo e Câmara Muni-
cipal. Antes do encerra-
mento os participantes de-
ram as mãos e rezaram
pelas vítimas dos crimes
de Pedofilia por todo país.

LUTA – Instituído pela
Lei Federal n 9970/00, o
Dia Nacional de Luta con-
tra o Abuso e a Explora-
ção Sexual, 18 de maio,
terá mobilizações em todo
o País. O objetivo das ati-
vidades é conscientizar a

sociedade brasileira para o
enfrentamento da violên-
cia sexual infanto-juvenil.
A mobilização, que se es-
tenderá por toda a sema-
na, é articulada pelo Co-
mitê Nacional de Enfren-
tamento à Violência Sexu-
al Contra Crianças e Ado-
lescentes, com o apoio do
Governo e de parceiros.

A data foi escolhida
porque em 18 de maio de

1973, em 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 foi raptada,
drogada, estuprada, morta
e carbonizada por jovens
de classe média alta daque-
la cidade. Esse crime, ape-
sar de sua natureza hedi-
onda prescreveu impune.
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 080/12 – PROCESSO Nº. 325/12

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
monitoramento e pessoal de rotina para o Arraiá do Nhô Musa.
Data de Encerramento: 11 de junho de 2012, das 15:30 às 16:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 11 de junho de 2012, às 16:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística
de Avaré, 25 de maio de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 081/12 – PROCESSO Nº. 326/12
Objeto: Contratação de empresa para serviço de retífica e outros,
com fornecimento de peças da kombi placa DBS 1124 da Secretaria
Municipal da Educação.
Data de Encerramento: 13 de junho de 2012, das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 13 de junho de 2012, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística
de Avaré, 25 de maio de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 082/12 – PROCESSO Nº. 337/12
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de cestas bási-
cas para o funcionalismo público.
Data de Encerramento: 13 de junho de 2012, das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 13 de junho de 2012, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística
de Avaré, 25 de maio de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 083/12 – PROCESSO Nº. 338/12
Objeto: Aquisição de camisetas para o PROERD.
Data de Encerramento: 15 de junho de 2012, das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 15 de junho de 2012, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística
de Avaré, 25 de maio de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 084/12 – PROCESSO Nº. 339/12
Objeto: Contratação de empresa para locação de 06 veículos escola-
res tipo micro-ônibus pelo período de 03 meses.
Data de Encerramento: 15 de junho de 2012, das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 15 de junho de 2012, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística
de Avaré, 25 de maio de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 085/12 – PROCESSO Nº. 340/12
Objeto: Contratação de empresa para realização de Curso de Salva
Corações DEA.
Data de Encerramento: 18 de junho de 2012, das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 18 de junho de 2012, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística
de Avaré, 25 de maio de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 081/12 – PROCESSO Nº. 327/12
Objeto: Aquisição de laringoscópios adulto e infantil para o SAMU.
Recebimento das Propostas: 28 de maio de 2012, das  08:00 horas
até 11 de junho de 2012 às 09:30 horas.
Abertura das Propost as: 11 de junho de 2012, das 09:35 às 09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 11 de junho de 2012, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 25 de maio de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 082/12 – PROCESSO Nº. 328/12
Objeto: Aquisição de 10 canetas de alta rotação para o CEO.
Recebimento das Propostas: 29 de maio de 2012, das  08:00 horas
até 12 de junho de 2012 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 12 de junho de 2012, das 09:35 às 09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 12 de junho de 2012, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 25 de maio de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 083/12 – PROCESSO Nº. 329/12
Objeto: Aquisição de ar condicionado para o CPD e SAMU.
Recebimento das Propostas: 30 de maio de 2012, das  08:00 horas
até 13 de junho de 2012 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 13 de junho de 2012, das 09:35 às 09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 13 de junho de 2012, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 25 de maio de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 085/12 – PROCESSO Nº. 331/12
Objeto: Aquisição de 10 roçadeiras para a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente.
Recebimento das Propostas: 05 de junho de 2012, das  08:00 ho-
ras até 19 de junho de 2012 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 19 de junho de 2012, das 09:35 às 09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 19 de junho de 2012, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 25 de maio de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 086/12 – PROCESSO Nº. 332/12
Objeto: Aquisição de 05 galões de herbicidas para a Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura.
Recebimento das Propostas: 06 de junho de 2012, das  08:00 ho-
ras até 20 de junho de 2012 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 20 de junho de 2012, das 09:35 às 09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 20 de junho de 2012, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 25 de maio de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 087/12 – PROCESSO Nº. 333/12
Objeto: Aquisição de 01 bebedouro para o Centro Administrativo.
Recebimento das Propostas: 06 de junho de 2012, das  08:00 ho-
ras até 21 de junho de 2012 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 21 de junho de 2012, das 09:35 às 09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 21 de junho de 2012, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 25 de maio de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 088/12 – PROCESSO Nº. 334/12
Objeto: Aquisição de materiais de construção para pavimentação
asfáltica.
Recebimento das Propostas: 13 de junho de 2012, das  08:00 ho-
ras até 22 de junho de 2012 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 22 de junho de 2012, das 13:35 às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 22 de junho de 2012, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 25 de maio de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 089/12 – PROCESSO Nº. 335/12
Objeto: Aquisição de móveis de escritório para diversos setores da
municipalidade.
Recebimento das Propostas: 14 de junho de 2012, das  08:00 ho-
ras até 25 de junho de 2012 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 25 de junho de 2012, das 13:35 às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 25 de junho de 2012, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 25 de maio de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 090/12 – PROCESSO Nº. 342/12
Objeto: Aquisição de equipamentos elétricos e telefones para Cre-
ches, Ensino Fundamental e Educação Infantil.
Recebimento das Propostas: 13 de junho de 2012, das  08:00 ho-
ras até 26 de junho de 2012 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 26 de junho de 2012, das 13:35 às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 26 de junho de 2012, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 25 de maio de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 065/12
PROCESSO Nº. 266/12

Objeto:  Contratação de empresa especializada para assistência téc-
nica de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos.
Data de Encerramento: 14 de junho de 2012, das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 14 de  junho de 2.012, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 25 de maio de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 066/12
PROCESSO Nº. 267/12

Objeto:  Contratação de empresa especializada para serviços de exa-
mes de espirometria.
Data de Encerramento: 20 de junho de 2012, das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 20 de  junho de 2.012, 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, 25 de maio de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/12 – PROCESSO Nº. 343/12
Objeto: Contratação de empresa para construção de Creche no Jar-
dim Paraíso.
Data de Encerramento: 26 de junho de 2012, às 09:30 horas, Dep.
Licitação.
Data de Abertura: 26 de junho de 2012, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística
de Avaré, 25 de maio de 2012 – Érica Marin Henrique – Presi-
dente da CPJL.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 007/12 – PROCESSO Nº. 345/12
Objeto: Construção de rotatórias, galerias, guias e sarjetas na Av.
Major Rangel e Misael Eufrásio Leal.
Data de Encerramento: 29 de junho de 2012, às 09:30 horas, Dep.
Licitação.
Data de Abertura: 29 de junho de 2012, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística
de Avaré, 25 de maio de 2012 – Érica Marin Henrique – Presi-
dente da CPJL.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  a Empresa EDUARDO MINILO FARIAS UTILIDADES ME ,
objetivando a aquisição de materiais de pintura (tintas) para pintura
de quadras poliesportivas, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 023/12
– Processo nº. 120/12 - Homologado em: 22/05/2012 .

ADITIVO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 086/11 – Processo nº. 397/1 1 fica aditado
o valor de R$ 5.156,00 (cinco mil cento e cinquenta e seis reais),
para a empresa GIZELI DE LOURDES DOS SANTOS, o que
corresponde a aproximadamente 15,8% (quinze vírgula oito por
cento ) do valor total adjudicado no processo licitatório em questão
objetivando a contratação de serviço de mão de obra para pintura de
sinalização viária horizontal. -  Assinatura do T ermo Aditivo em: 21
de maio de 2012.

RETIFICAÇÃO
Retifica publicação da justificativa da quebra de Ordem Cronológica
da Empresa Dragão Escapamentos Ltda ME  ref. Semanário Oficial,
edição   número  564, de 19/05/2012:
Onde se lia:
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço prestado com veiculo e fornecimento
de peças (Contrapartida).
Fornecedor : Dragão Escapamentos Ltda ME
Empenhos : 4859, 4716/2012
Valor : R$ 5.185,00
Avaré, 19 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

Agora se lê:
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço prestado com veiculo (Contrapartida).
Fornecedor : Dragão Escapamentos Ltda ME
Empenhos : 4859/2012
Valor : R$ 70,00
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
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JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  locação de gerador – Evento Bike Route.
Fornecedor : Alvaro Antonio Esteves ME
Empenhos : 5648/2012
Valor : R$ 8.900,00
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de peças.
Fornecedor : Alaine Maratta ME
Empenhos : 5586, 4749/2012
Valor : R$  1.554,98
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de peças.
Fornecedor : Anagé Comercio de Auto Peças Ltda EPP
Empenhos : 3560/2012
Valor : R$ 8.472,50
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de papel sulfite.
Fornecedor : Andipel Papelaria Ltda
Empenhos : 4693/2012
Valor : R$   8.132,40
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de peças.
Fornecedor : Auto Peças Ferlon Ltda ME
Empenhos : 5777/2012
Valor : R$  495,00
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de peças (Contrapartida).
Fornecedor : Auto Peças Ferlon Ltda ME
Empenhos : 5779/2012
Valor : R$  159,44
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de gêneros de padaria e
estocáveis.
Fornecedor : Cecapa Distribuidora de Alimentos EPP
Empenhos : 3208, 3204/2012
Valor : R$  26.633,72
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de leite especial, curativo e
material descartável.
Fornecedor : Cirurgica Nova Era Com. Prod. Medicos e Ort. Ltda
Empenhos : 13927, 13953/201 1, 4763/2012
Valor : R$ 3.009,54
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  serviço prestado com veiculo.
Fornecedor : Dragão Escapamentos Ltda ME
Empenhos : 5940, 5932/2012
Valor : R$ 375,00
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  serviço prestado com veiculo (Contrapartida).
Fornecedor : Flávio Faria Ribeiro
Empenhos : 5781/2012
Valor : R$  190,00
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de  aquisição de mamadeiras e bicos de mamadeira.
Fornecedor : Fitforma Industria e Comércio Confecções Ltda ME
Empenhos : 4869/2012
Valor : R$ 10.000,00
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  serviço prestado com veiculo (Contrapartida).
Fornecedor : G . Barbosa & T eixeira Lt da ME
Empenhos : 5783/2012
Valor : R$ 250,00
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  serviço prestado com veiculo (Contrapartida).
Fornecedor : Gonçalves & Vicoli Centro Aut. Ltda ME
Empenhos : 4818/2012
Valor : R$ 360,00
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de 4ª Medição construção do muro de arrimo no
Conj. Habitacional D1 e D2 (Contrapartida).
Fornecedor : Itacom Empreiteira de Obras Ltda
Empenhos : 1 1491/2011
Valor : R$  40.003,52
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  reajuste e 24ª Medição Construção do novo
Fórum (Contrapartida).
Fornecedor : Imprej Engenharia Ltda
Empenhos : 632/201 1
Valor : R$  13.364,94
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  serviço prestado com publicação.
Fornecedor : Imprensa Oficial Estado S.A
Empenhos : 581 1, 6076/2012
Valor : R$ 18.806,76
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  aquisição de gêneros alimentícios.
Fornecedor : Iotti Griffe da Carne Ltda
Empenhos : 3125/2012
Valor : R$   5.871,80
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  locação de tendas.
Fornecedor : J. A. Garcia Nassar ME
Empenhos : 7091/201 1
Valor : R$ 2.800,00
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de peças (Contrapartida).
Fornecedor : José Geraldo Marques & Cia Ltda ME
Empenhos : 5784, 5785, 5786/2012
Valor : R$  1.659,30
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de peças.
Fornecedor : José Geraldo Marques & Cia Ltda ME
Empenhos : 5787, 4716/2012
Valor : R$  5.355,00
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de 01 software da Autodesk
para Autocad Versão 2012.
Fornecedor : Map data - Tecnologia, Informartica e Comercio Lt da
Empenhos : 4764/2012
Valor : R$  8.364,00
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal
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JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  serviço de hospedagem.
Fornecedor : Oeste T urismo e Hotelaria Lt da
Empenhos : 4464/2012
Valor : R$ 600,00
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  serviço prestado com publicação.
Fornecedor : Patria Designers Pub. e Prop. Ltda
Empenhos : 5809, 5810, 5871, 5872/2012
Valor : R$ 6.937,60
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  vale de transporte.
Fornecedor : Rápido Luxo Campinas Ltda
Empenhos : 14966, 14988, 14993, 14967, 14968, 14969, 14970,
14971, 14972,  14973, 14974, 14975, 14989, 14994, 14976, 14977,
14978, 14990, 14995, 14996, 14997, 14979, 14980, 14981, 14991,
14982, 14992, 14983, 14984, 14985, 14987/2011, 1565, 4646, 1539,
1552 , 1543/2012
Valor : R$ 18.806,20
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  locação de brinquedos.
Fornecedor : Ricardo Filgueiras Gomes
Empenhos : 4866/2012
Valor : R$ 850,00
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de leite e formula lactea liquida.
Fornecedor : Ricardo Rubio ME
Empenhos : 2847, 764/2012
Valor : R$ 69.992,80
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de peças (Contrapartida).
Fornecedor : T . Da S. Saito Auto Elétrica ME
Empenhos :  5800/2012
Valor : R$ 7.914,30
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de peças e serviço prestado
com veiculo.
Fornecedor : T . Da S. Saito Auto Elétrica ME
Empenhos : 5795, 5796, 5797/2012
Valor : R$ 853,00
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de peças (Contrapartida).
Fornecedor : T apajos Bauru Caminhões e Serviços Lt da
Empenhos : 5799/2012
Valor : R$ 493,63
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de peças .
Fornecedor : T apajos Bauru Caminhões e Serviços Lt da
Empenhos : 5798/2012
Valor : R$ 910,30
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  exames de ressonância magnética.
Fornecedor : T omocentro Monte Sinai de Ourinhos Lt da
Empenhos : 1710/2012
Valor : R$ 1.600,00
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  realização de exames com procedimentos
USG Doppler Venoso/Arterial.
Fornecedor : Unidade Radiológica S/C Ltda
Empenhos : 1 1712/2011, 3050/2012
Valor : R$ 3.400,00
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de peças e serviço prestado
com veiculo.
Fornecedor : Bauru Comercio de Peças Ltda ME
Empenhos : 5771, 5772/2012
Valor : R$ 6.909,00
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  4ª Medição e construção do restaurante e
sanitários/vestiários no Camping Municipal (Contrapartida).
Fornecedor : Atlantica Com.e Serviços Ltda
Empenhos : 1 1941/2011
Valor : R$  14.663,60
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  pagamento referente a registro de escritura
de imóvel adquirido pelo município – Chácara Pratânia.
Fornecedor : Cartório de Reg. Im. Anexos Avaré
Empenhos : 5987/2012
Valor : R$  2.050,00
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  desapropriação de área de terras R. Capitão
Israel, área 6.820,10 M2.
Fornecedor : Rogério Guidote
Empenhos : 6145, 6144/2012
Valor : R$  160.000,00
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  serviço prestado com publicação de atos
oficiais.
Fornecedor : Editora Vieira Aires Ltda
Empenhos : 8577/201 1
Valor : R$  7.232,50
Avaré, 26 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

INEDITORIAIS

Secretaria Municip al de Assistência e
Desenvolvimento Social

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

Decreto 2.616/10

Convocação
O Presidente do Conselho Municipal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social (CMAS) Sr. José Marcos Guazzellli Filho , vem por
meio deste convocar os/as Conselheiros Titulares e, ou  Suplen-
tes  do CMAS,  para  reunião  Extraordinária  que será realizada no
dia 29//05/12  às 09:00 horas  na sala dos Conselhos Municipais
junto à Secretaria M. Assistência  e Desenvolvimento Social  sito
a Rua Rio Grande do Sul, 1750, fundos.
Pautas:
· Aprovação do T ermo de Aceite p ara cofinanciamento Federal
do Serviço Sócio Assistenciais Expansão 2012

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

e-mail:   cmasavare@hotmail.com
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CONDEPHAC – Conselho de Defesa do
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Avaré

Lei Municipal nº 1.429, de 09 de novembro de 2010.

CONVOCAÇÃO PARA 30 DE MAIO DE 2012

SENHORES CONSELHEIROS
Assunto: Reunião Extraordinária do Conselho
Prezados Senhores
Ficam por meio deste, CONVOCADOS os Conselheiros do
CONDEPHAC Avaré para REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA na sede da
Secretaria Municipal de Cultura e Lazer – Gabinete do Condephac, às
16h00min horas do dia 30 de Maio de 2012, Rua Minas Gerais, 279
CAIC – Memorial Djanira
IMPORTANTE: ESTA UMA REUNIÃO ABERTA QUE PERMITE A
PARTICIPAÇÃO DE QUALQUER PESSOA INTERESSADA DEVIDO
A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO PLANO DIRETOR.
FICA NO ENTANTO ALERTA AOS QUE DESEJAREM FAALR NES-
TA REUNIÃO E NÃO FOREM MEMBROS DO CONDEPHAC O
COMPARECIMETNO PELO MENOS TRINTA MINUTOS ANTES PARA
INSCRIÇÃO.
PAUTA DA REUNIÃO
1. Setorial do Plano Diretor
· Lembro a todos que a Secretaria Executiva do CONSELHO a partir
de 6 de Fevereiro de 2012, após o cumprimento de licença prêmio do
Secretário Executivo funciona todos os dias das 13h30min às 17h30min
horas, portanto dúvidas, opiniões ou questionamentos podem ser le-
vados diretamente à pessoa do Secretário, ou mesmo da Presidente,
que igualmente mantém um expediente regular na sede do Conselho.
Angela Golin – Presidente; Gumercindo Castellucci Filho – Secretá-
rio Executivo.
Também fica disponível o Fone 14 9774-6933 para informações fora
do expediente do Conselho.
Respeitosamente, peço a confirmação da presença no ato do recebi-
mento deste ou informe sobre a convocação de seu suplente (atesto
a responsabilidade de cada um neste acionamento). Importante frisar
a relevância e pertinência dos temas e a necessidade da pontualida-
de para inicio da reunião.
*Os Conselheiros podem sugerir novas pautas que ficam, porém, su-
jeitos a liberação da mesa diretora, devido ao tempo para exposição o
que pode levar a solicitação de uma reunião extraordinária.

Gumercindo Castellucci Filho – Guma
SECRETÁRIO EXECUTIVO

COMUNICADO
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré COMU-
NICA a todos os contribuintes, que o Setor de Dívi-
da Ativa do Município passou a funcionar na PRO-
CURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, localizada na
Rua Pará nº 2.164, (próximo ao Fórum local), telefo-
ne (14) 3732-8895, onde já está disponibilizado todo
o atendimento ao público, inclusive a emissão de
Certidões de Dívida Ativa.
A transferência deste Setor, do Centro Administrati-
vo para a Procuradoria do Município, foi necessária
visando proporcionar atendimento de melhor quali-
dade, com eficiencia e segurança aos senhores con-
tribuintes.

Dra. Célia Vitória Dias da Silva Scucuglia
Procuradora Geral do Município

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL DE AVARÉ - CMDR AVARÉ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA
1ª, 2ª CONVOCAÇÃO

A presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Avaré
(CMDR Avaré), no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 6,
inciso IV e Artigo 11, parágrafos 1º e 2º do Regimento Interno, CON-
VOCA seus conselheiros para comparecer na Reunião  Ordinária , a
ser realizada no dia 04 de junho de 2.012, segunda-feira , na sede
da CATI Regional Avaré, Rua Santa Catarina, 1.901, centro, Avaré-SP,
em primeira convocação às 18h00, com pelo menos a metade de
seus membros e em segunda convocação às 19h00 , com qualquer
número de conselheiros, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO
DIA: 1. Leitura, discussão e votação das Atas das reuniões anteri-
ores; 2. Leitura, discussão e votação das alterações do Regimen-
to Interno (RI), conforme o disposto na Lei 1.574/2012; 3. Indica-
ção e aprovação dos conselheiros e representantes, conforme o
disposto na Lei 1.574/2012; 4. Demais assuntos, deliberativos ou
não, mas de interesse do colegiado rural.
Estância Turística de Avaré, 18 de maio de 2.012

ROSMARY BATISTA FOGAÇA
Presidente do CMDR Avaré

RETIRE GRATUITAMENTE
O SEMANÁRIO OFICIAL DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
NO PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

PLANO DIRETOR DE AVARÉ
COMISSÃO SETORIAL DE AGRICULTURA

PLANO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Dispõe sobre a criação do Plano Municipal de Agricultura da
Estância Turística de Avaré e o desenvolvimento das políticas

públicas do setor agropecuário avareense

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1° - Visando proporcionar qualidade de vida para a comunidade,
de forma sustentável e em equilíbrio, tanto na área rural quanto na
urbana, buscando gerar trabalho e renda para a população e em aten-
dimento ao disposto na Seção V, Artigos 21 e 23, inciso III, das alíne-
as “a” a “j”, do Plano Diretor Municipal de Avaré, fica criado o Plano
Municipal de Agricultura conforme disposto a seguir:
CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES
Art. 2º - Executar a Estruturação e o Funcionamento da Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento de Avaré - SMAA com o
objetivo de adequar sua estrutura para o desenvolvimento do Plano
Municipal de Agricultura conforme o disposto a seguir:
I – Elaborar um diagnóstico e plano participativo de estruturação, le-
vando-se em consideração a estrutura agrária do município e as infor-
mações atuais da SMAA com as seguintes ações:
a) Fazer o inventário da SMAA e levantamento dos contratos existen-
tes referentes ao patrimônio, até 10 de maio de 2.012, tornando-o públi-
co nas reuniões da Comissão Setorial de Agricultura e publicar no Se-
manário Oficial de Avaré. O mesmo deverá ser elaborado pela Comis-
são Setorial de Agricultura definida na Portaria Municipal nº 5.702, de
25 de janeiro de 2.012, utilizando os recursos disponíveis na SMAA.
b) Respeitar o poder discricionário do administrador público e
implementar um sistema de controle e fiscalização social sobre a
utilização do patrimônio da SMAA, trinta dias após a publicação do
inventário, pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Avaré
– CMDR Avaré utilizando os recursos disponíveis na SMAA.
c) Reunir os funcionários da SMAA, através de convocação pela Co-
missão Setorial de Agricultura para elaboração do diagnóstico
participativo (pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças), no prazo
de trinta dias após a publicação do inventário, no recinto da EMAPA.
O diagnóstico deverá ser elaborado por funcionários da SMAA com
auxílio de mediadores e utilizando recursos disponíveis na SMAA.
II – Formar, manter e atualizar um banco de dados da agropecuária
municipal para apoio, elaboração e desenvolvimento de projetos:
a) Através de pesquisa a ser realizada por meio de visitas às propriedades
rurais, assistência técnica e extensão rural, com início no primeiro semes-
tre de 2.013, no município de Avaré, pelos funcionários da SMAA e institui-
ções parceiras, com recursos disponíveis da SMAA e convênios.
III – Direcionar os recursos provenientes da locação do Mercado Municipal
de Avaré e Parque de Exposições “Dr. Fernando Cruz Pimentel” à SMAA.
a) Através da criação de uma conta bancária especial, com o controle
social do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Avaré –
CMDR Avaré, a partir de 2.013, pela SMAA através de seu secretário.
IV - Criar formas de articulação com as demais secretarias munici-
pais que atuam no espaço agrário (Saúde, Educação, Assistência
Social, Transporte, Meio Ambiente ou outras):
a) Através de reuniões constantes para discussão e resolução de
problemas em comum, a partir de 2.013, nas instalações da SMAA,
a serem desenvolvidas pelos secretários municipais envolvidos e
técnicos das áreas interdependentes, utilizando recursos disponí-
veis pela SMAA.
V – Criar meios de divulgação e informação:
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a) Através de um Plano de Mídia anual, a ser executado por técnicos
da SMAA em parceria com a Secretaria Municipal de Comunicação
(SECOM). Utilizar recursos disponíveis pela SMAA por meio de
banners, redes sociais na internet, murais, rádios, jornais, Semaná-
rio Oficial de Avaré e outros meios de comunicação disponíveis.
 Art. 3º - Oferecer ao produtor rural Acesso à Tecnologia, conforme
item, (Seção V, Art. 23, inciso III, alínea “b”, n° 2, do Plano Diretor de
Avaré). Os objetivos específicos relacionados a esta diretriz deverão
abranger o desenvolvimento de tecnologias adequadas à realidade
dos produtores rurais, à capacitação e treinamento do corpo técnico,
à estruturação das instituições responsáveis pela extensão rural, com
estratégias de atuação que permitam ao produtor avaliar a utilização
da tecnologia proposta e diminuir sua dependência de insumos exter-
nos e que estejam articuladas com as ações para aumento da
sustentabilidade ambiental, econômica e social da atividade
agropecuária, a saber:
I - Elaborar projetos de adequação de tecnologia para as atividades
de interesse relevante ao município através de propostas de projetos
a serem encaminhadas ao CMDR Avaré, considerando o diagnóstico
atual do município e de acordo com a demanda dos produtores rurais.
Os projetos serão elaborados pelos técnicos da SMAA e de institui-
ções parceiras do setor rural, utilizando-se de recursos disponíveis
na SMAA ou convênios.
II - Manter estrutura de atendimento à demanda dos produtores rurais
por informações relacionadas às tecnologias de produção vegetal e
animal oferecendo condições para que os técnicos da SMAA partici-
pem de seminários, encontros técnicos, feiras, exposições, simpósios,
congressos, workshops, eventos tecnológicos de PD&I objetivando a
reciclagem permanente e constante de conhecimentos para manter
os técnicos da SMAA atualizados. Este trabalho deve ser realizado
com recursos disponíveis na SMAA ou convênios.
III - Realizar fóruns anuais com produtores rurais e instituições do
setor rural do município, onde deverão ser propostos e debatidos te-
mas para elaboração de ações, programas e projetos em parcerias
com as demais instituições a partir de 2.013. Estes fóruns deverão
ser realizados na SMAA ou em locais a serem definidos por técnicos
da SMAA e de instituições parceiras com recursos disponíveis da
SMAA ou convênios.
Art 4º - Os objetivos específicos relacionados à diretriz de Gestão
(Seção V, Art. 23, inciso III, alínea “b”, n° 3, do Plano Diretor de Avaré),
deverão partir de diagnósticos atualizados das unidades produtivas e
proporcionar, além da difusão das práticas gerenciais, a capacitação
e o acompanhamento do produtor rural na utilização das ferramentas
administrativas, conforme disposto a seguir:
I - Manter estrutura de atendimento à demanda dos produtores rurais
por informações relacionadas à gestão da propriedade rural, manten-
do os técnicos relacionados com o atendimento aos produtores ru-
rais da SMAA atualizados com a utilização de recursos a definir de
acordo com a estratégia a ser adotada.
II - Favorecer a realização de cursos de capacitação e treinamento de
produtores rurais, agricultores familiares e instituições do setor rural de
Avaré objetivando a formação e gestão de associações, cooperativas e
grupos formais e informais para a produção e comercialização coleti-
vas, realizando constantes seminários, reuniões técnicas, mesas re-
dondas, simpósios, debates, através de parcerias com demais institui-
ções, de acordo com a demanda apresentada pelos produtores rurais.
Os eventos serão realizados na SMAA ou em instituições parceiras e
os custos serão definidos de acordo com a estratégia a ser adotada.
III - Incluir nos projetos de adequação tecnológica a questão gerencial
das unidades produtivas, apresentando as propostas de projetos ao CMDR
Avaré baseado no diagnóstico atual do município, de acordo com a de-
manda diagnosticada. As sugestões de projetos serão apresentadas na
SMAA ou instituições parceiras pelos produtores rurais, pela SMAA de
Avaré, se necessário, com auxílio de instituições parceiras, sendo os
custos definidos de acordo com a estratégia a ser adotada.
Art. 5º - Os objetivos específicos relacionados à Organização Rural
(Seção V, Art. 23, inciso III, alínea “b”, n° 4, do Plano Diretor de Avaré)
deverão ter como base o aprofundamento do conhecimento das rela-
ções sociais locais e o envolvimento dos jovens para permitir que o
empreendimento coletivo prospere. Deve proporcionar, também, a
capacitação e a assessoria aos produtores envolvidos, elaborar pro-
gramas de reversão do êxodo rural priorizando ações que melhorem a
qualidade de vida do homem do campo (Seção V, Art. 23, inciso III,
alínea “f”), conforme disposto a seguir:
I - Favorecer a realização de cursos de capacitação e treinamento
dos produtores rurais e agricultores familiares na formação e gestão
de associações, cooperativas e grupos formais ou informais para a
produção e comercialização em conjunto, realizar constantes semi-
nários, reuniões técnicas, mesas redondas, simpósios, debates, etc.
em parceria com demais instituições. Os projetos deverão ser elabo-
rados de acordo com a demanda apresentada pelos produtores rurais
e serão realizados na SMAA ou nas instalações de instituições par-
ceiras. Os eventos técnicos serão direcionados aos produtores rurais
com apoio de instituições e com os custos definidos de acordo com
a estratégia a ser adotada.

Art. 6º - Os objetivos específicos relacionados à diretriz de Mercado
(Seção V, Art. 23, inciso III, alínea “b”, n° 5, do Plano Diretor de Avaré),
deverão abranger levantamentos dos mercados locais e regionais,
assessoria mercadológica aos produtores e a suas respectivas orga-
nizações, facilitação do acesso dos produtores às políticas públicas
relacionadas a compras governamentais, estudo de viabilidade de for-
mação de agroindústrias (alínea “c” – do Plano Diretor de Avaré) e
ações voltadas à implementação de formas de seguro para evitar per-
das com possíveis flutuações de preços, conforme disposto a seguir:
I - Elaborar um diagnóstico do mercado local de produtos agrícolas
para dar subsídio aos projetos técnicos e proporcionar a comercialização
de produtos produzidos localmente, através de reuniões integradas entre
produtores rurais, associações, cooperativas, CMDR Avaré e Departa-
mento de Convênios (DECON) da Prefeitura de Avaré para as chama-
das públicas visando a venda de produtos agropecuários para os pro-
gramas de aquisição de alimentos; estudos para estratégia de plantio,
comercialização e fortalecimento da produção agrícola local. Os temas
mencionados poderão ser abordados durante as reuniões mensais do
CMDR Avaré, após a aprovação do Plano Municipal de Agricultura, com
a participação dos órgãos e setores da Prefeitura de Avaré e demais
instituições locais interessadas no tema. Poderão participar os órgãos
e setores da Prefeitura de Avaré, produtores rurais e nas demais insti-
tuições locais interessadas no tema tendo os custos definidos de acor-
do com a estratégia a ser adotada.
II - Formar um banco de dados sobre a aquisição de alimentos por
parte da Prefeitura de Avaré para priorização da produção local, reu-
nindo-se com os responsáveis por aquisição de alimentos da admi-
nistração municipal, de acordo com a demanda diagnosticada. As
reuniões poderão ser feitas na SMAA ou instituições parceiras e par-
ticiparão produtores rurais, técnicos da Prefeitura de Avaré, com auxí-
lio de instituições parceiras e os custos serão definidos de acordo
com a estratégia a ser adotada.
III – Planejar, elaborar e executar eventos e feiras agrícolas com o obje-
tivo de incrementar e fortalecer o mercado local e regional em parcerias
com as secretarias municipais responsáveis e outros parceiros da ini-
ciativa privada e órgãos do Estado, no período de safra e outras datas a
serem definidas de acordo com o Calendário de Eventos Turísticos de
Avaré. Os eventos poderão ser realizados na cidade de Avaré ou no
Parque de Exposições “Fernando Cruz Pimentel” por produtores rurais,
Prefeitura de Avaré, com auxílio de instituições parceiras. Os custos
serão definidos de acordo com a estratégia a ser adotada.
IV - Disponibilizar um local público, com infra-estrutura e funcionário,
de fácil acesso para a comercialização dos produtos de produtores
rurais locais, especialmente dos agricultores familiares, sendo ne-
cessário a elaboração de projeto específico e encaminhá-lo ao CMDR
Avaré. O projeto será elaborado e realizado de acordo com demanda
de produtores rurais encaminhada ao CMDR Avaré e elaborado por
técnicos da SMAA e instituições parceiras com os custos definidos
de acordo com a estratégia a ser adotada. PARAMOS AQUI
Art. 7º - Os objetivos específicos relacionados ao Crédito Rural (Se-
ção V, Art. 23, inciso III, alínea “b”, n° 6, do Plano Diretor de Avaré)
junto à SMAA são: apoiar a divulgação das linhas de crédito existen-
tes nas instituições financeiras, as formas de seguro rural; proporcio-
nar a assessoria ao produtor para a obtenção do crédito e o acompa-
nhamento de sua utilização, conforme disposto a seguir:
I - Elaborar programas de financiamento da produção agrícola medi-
ante a compra antecipada pela Prefeitura de Avaré baseada em pla-
nejamento de plantio de grupos de produtores dentro dos projetos de
adequação tecnológica, de acordo com a viabilidade financeira e
contábil da administração municipal e de acordo com demanda
diagnosticada. Os programas serão elaborados na SMAA ou institui-
ções parceiras, tendo como participantes os produtores rurais, técni-
cos da Prefeitura de Avaré, sendo que os custos serão definidos de
acordo com a estratégia a ser adotada.
II – Disponibilizar ao produtor rural e empresas rurais informações
sobre mercado, linhas de crédito e compras governamentais.   com
auxílio da CATI Regional Avaré, SRA/SENAR, ICA/CODEAGRO, fa-
culdades locais, Sebrae-SP, STERA e demais instituições do setor
rural, de acordo com a demanda diagnosticada. Este trabalho poderá
ser elaborado na SMAA ou instituições parceiras, com a participação
dos  produtores rurais, demais secretarias da Prefeitura, tendo seus
custos definidos de acordo com a estratégia a ser adotada.
Art. 8º - Os objetivos específicos relacionados à Segurança Alimentar
(Seção V, Art. 23, inciso III, alínea “b”, n° 7, do Plano Diretor de Avaré),
deverão proporcionar garantias de abastecimento local e regional, pre-
ferencialmente através da produção local, proporcionar a melhoria da
qualidade do produto e prever a possibilidade de subsídio aos produ-
tores para manutenção e aumento da qualidade sanitária da produ-
ção, conforme disposto a seguir:
I - Articular as ações relacionadas ao Mercado, Crédito e Tecnologia
juntamente com o setor de Vigilância Sanitária para a inserção do
contexto de Segurança Alimentar nos projetos de adequação
tecnológica em reuniões com os responsáveis pela aquisição de ali-
mentos da Prefeitura de Avaré, juntamente com a Assistência Social
e o Conselho de Segurança Alimentar. Os trabalhos iniciarão a partir

do segundo semestre de 2.012 na SMAA, tendo como participantes
produtores rurais, Prefeitura de Avaré, com auxílio de instituições par-
ceiras e seus custos serão definidos de acordo com a estratégia a
ser adotada.
II - Criar Sistema Municipal de Controle e Fiscalização na
comercialização e utilização de agrotóxicos (Seção V, Art. 23 , inciso
III, alínea “h”, do Plano Diretor de Avaré) através de reuniões com os
responsáveis pelo comércio, Vigilância Sanitária e órgãos de assis-
tência técnica e extensão rural, com início em 2.013, tendo como
participantes os responsáveis pelo comércio, Vigilância Sanitária, SAA/
CATI/CDA e técnicos da SMAA e da SMMA e seus custos serão
definidos de acordo com a estratégia a ser adotada.
III - Facilitar e oferecer aos produtores e empresários rurais mais con-
dições de acesso às tecnologias e reduzir burocracia na emissão de
licenças sanitárias através da elaboração do Sistema de Inspeção
Municipal - SIM (Seção V, Art. 23, inciso III, alínea “b”, n° 1, do Plano
Diretor de Avaré) pela Avaré SMAA com a utilização de recursos dis-
poníveis da SMAA.
Art. 9º - Os objetivos específicos relacionados à Conservação Ambiental
e Sustentabilidade Agrícola (Seção V, Art 23, inciso III, alínea “b”, n° 8,
do Plano Diretor de Avaré), deverão partir da avaliação ambiental e pro-
porcionar ações que evitem a degradação e contaminação e que pos-
sam melhorar a qualidade ambiental, inclusive dos recursos hídricos.
Deverão ainda proporcionar incentivos aos produtores rurais pela utili-
zação de práticas que melhorem a qualidade ambiental. Devem propor-
cionar a manutenção da capacidade produtiva ao longo do tempo pelas
gerações futuras, conforme disposto a seguir:
I – Elaborar um sistema de coleta de lixo reciclável na zona rural
(Seção V, Art. 23 inciso III, alínea “g”, do Plano Diretor de Avaré) atra-
vés de reuniões entre as Secretarias Municipais envolvidas, a partir
de 2.013, por técnicos da SMAA e SMMA, tendo seus custos defini-
dos de acordo com a estratégia adotada.
II - Elaborar um programa de controle da comercialização e utilização
de agrotóxicos (Seção V, Art. 23, III, alínea “h”, do Plano Diretor de
Avaré), conforme descrito no Artigo 8º, inciso II.
III - Criar formas de incentivo ao manejo sustentável e agro ecológico
dos sistemas produtivos (Seção V, Art. 23, inciso III, alínea “d”, do
Plano Diretor de Avaré), trabalhando ações integradas com tecnologia,
mercado e segurança alimentar através de projetos específicos, a
partir de 2.013, a serem elaboradas por técnicos das SMAA e SMMA
e demais instituições parceiras, com custos a serem definidos de
acordo com a estratégia adotada.
IV – Elaborar um Plano de Conservação Ambiental pela SMMA  em
conjunto com a SMAA, a partir de 2.013, através de reuniões entre as
secretarias municipais envolvidas, de forma mensal, entre os técni-
cos das secretarias e com os custos a serem definidos de acordo
com a estratégia adotada.
Art. 10 - Na diretriz Melhorias para o Desenvolvimento do Espaço
Agrário (Seção V, Art. 23, inciso III, alínea “b”, n° 9 e 10, do Plano
Diretor de Avaré), deverão ser elaborados programas que tenham como
base o mapeamento e levantamentos regionais atualizados, que pro-
porcionem uma melhor estruturação da logística de produção, trans-
porte, conservação de estradas, armazenamento e distribuição, com
manutenção, preferencialmente, preventiva das estradas rurais, con-
forme disposto a seguir:
I - Mapear as estradas do município para elaboração de um plano de
adequação e manutenção preventiva em parceria com a secretaria
responsável pelo sistema viário (Seção V, art. 23, inciso III, alínea “e”,
do Plano Diretor de Avaré). Este trabalho pode ser feito através de
imagens aéreas e softwares específicos, por técnicos das secretari-
as envolvidas, no primeiro semestre de 2.013 com custos a serem
definidos de acordo com a estratégia adotada.
II – Em parceria com a secretaria responsável pelo Sistema Viário,
elaborar um plano de adequação e manutenção preventiva (Seção V,
art. 23, inciso III, alínea “e”, do Plano Diretor de Avaré), três meses após
a elaboração dos mapas. Este trabalho será realizado por técnicos da
Secretaria de Transportes e Sistema Viário com a colaboração da SMAA,
tendo os seus custos definidos de acordo com a estratégia adotada.
III - Manter um espaço para sugestões e reivindicações de  produto-
res no CMDR Avaré, com prazo de resposta de no máximo dois me-
ses e funcionário da SMAA apto para protocolar as solicitações e
esclarecer dúvidas. Este trabalho terá seu início a partir da aprovação
do Plano Municipal de Agricultura. Seus custos serão definidos de
acordo com a estratégia adotada.
IV - Criar opções de turismo rural em parceria com as secretarias
municipais de Turismo e Cultura através de reuniões para elaboração
e programação de projetos em conjunto a partir de 2.013 por técnicos
das secretarias envolvidas, tendo seus custos a definir de acordo
com a estratégia a ser adotada.
V – Mapear, identificar e planejar os sistemas de Saúde para a zona
rural (Seção V, Art. 23, inciso III, alínea “e” e “j”, do Plano Diretor de
Avaré), através do trabalho da Secretaria de Saúde de Avaré com
colaboração da SMAA, com início a partir do primeiro semestre de
2.013, pelos técnicos das secretarias envolvidas, tendo seus custos
a definir de acordo com a estratégia de trabalho a ser adotada.

continua na página 9
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No próximo domingo,
no Santuário de Nossa Se-
nhora das Dores, acontece
o encerramento do Festival
de Música Instrumental de
Avaré – FESMIA -, que

C U L T U R A :

Camerata Darcos encerra Festival de
Música Instrumental no Santuário

chegou este ano a sua quar-
ta edição. A apresentação
será da Camerata Darcos,
a partir das 10h00.

Criada em 2004 pelo
violinista Paulo Paschoal, a

Camerata Darcos é um re-
ferencial da música erudita
por sua qualidade artística
e pelo trabalho exemplar
voltado à formação de pú-
blico. Nas apresentações,

Paschoal interage com a
plateia, trazendo informa-
ções sobre os compositores
e sobre os instrumentos.

O repertório erudito do
grupo vai do barroco ao
moderno, passando pela
música cigana, danças
húngaras de Brahms e di-
ferentes ritmos universais.
Quanto ao programa po-
pular, a Camerata executa
canções da MPB, temas

de filmes que marcaram a
história do cinema e hits
de bandas clássicas do
rock como Metallica, The
Beatles, Nirvana, Guns
N’Roses e Queen.

O FESMIA começou
no dia 23 com a apresen-
tação do Quarteto Espara-
drapo, com Fred Corrêa e
Amigos; na quinta-feira
teve apresentação de Le-
andro Gonçalves (violão

solo); ontem o som ficou-
por conta do grupo Ban-
dolim Elétrico - Homena-
gem 100 anos de Adoni-
ran (Espetáculo do Circui-
to Cultural Paulista); e
hoje a apresentação será
do grupo Musical Reviran-
do - Sexteto de Clarinetes
e Percussão. Todos os es-
petáculos acontecem a
partir das 20h00, no Cine-
clube Avaré (CAC).

Fred Corrêa e Amigos

Camerata Darcos

O Centro de Educação
Infantil – CEI “Ana No-
vaes” -, realizou na sema-
na de 14 a 18 de maio o
Projeto Alimentação, em
conjunto os alunos e pro-
fessores, com o objetivo
de mostrar às crianças os
alimentos saudáveis e não
saudáveis, visando evitar
a obesidade infantil em
nossa comunidade.

As crianças identifica-
ram os diversos tipos de
alimentos fornecidos nas
refeições da creche, sen-

CEI “Ana Soares” desenvolve Projeto “Alimentação Saudável”
E D U C A Ç Ã O :

do também estimulada a
linguagem oral das mes-
mas, onde contaram aos
professores como se ali-
mentam em casa e quais
são os alimentos que mais
e menos gostam.

O projeto foi desenvol-
vido com muita criativida-
de, contando com teatro de
fantoches, com figuras de
frutas, apresentação de ví-
deos e as crianças ainda
cantaram músicas referen-
tes a alimentos.

Foi montada uma banca

de feira em sala de aula com
a ajuda dos professores, onde
os alunos conheceram os di-
versos tipos de frutas exis-
tentes. Também foram reali-
zadas visitas a despensa e co-
zinha da creche, podendo as
crianças conhecer os utensí-
lios domésticos e alimentos e
como são preparadas as re-
feições servidas na creche.

Os alunos fizeram ar-
tes como pinturas de fru-
tas, recortes e colagens de
figuras, de vários alimen-
tos. Também houve leitu-

ra de quais são os alimen-
tos sadios e não sadios para
uma boa alimentação.

Alguns pais foram en-
trevistados sobre o proje-
to e todos acharam muito
construtivo, pois foi expli-
cado aos alunos como ali-
mentar -se bem e sem exa-
geros. O projeto foi encer-
rado com a preparação de
sucos e saladas de frutas
com a participação de alu-
nos e professores, fazen-
do com que todos compre-
endam que uma alimenta-

ção natural e balanceada
é importante para um bom

desenvolvimento físico e
mental das crianças.



VI – Elaborar estudo de política educacional para a zona rural (Seção
V, Art. 23, inciso III, alíneas “i” e “e”, do Plano Diretor de Avaré), atra-
vés do trabalho da Secretaria de Educação de Avaré com colabora-
ção da SMAA, com início a partir do primeiro semestre de 2.013, por
técnicos das secretarias envolvidas, tendo seus custos a definir de
acordo com a estratégia de trabalho a ser adotada.
VII - Criar programas de incentivo à implantação de agroindústrias (Se-
ção V, Art. 23, inciso III, letra “c”, do Plano Diretor de Avaré), através do
trabalho da Secretaria de Indústria e Comércio de Avaré com colabora-
ção da SMAA, a partir do primeiro semestre de 2.013 nas Secretarias
Municipais envolvidas, pelos técnicos das mesmas, tendo seus custos
a definir de acordo com a estratégia de trabalho a ser adotada.
VIII - Definir parcerias entre as Secretarias Municipais envolvidas e
órgãos em todas as esferas de governo que possam trazer recursos
para este setor, através de reuniões entre as Secretarias Municipais,
por técnicos das secretarias envolvidas, tendo seus custos a definir
de acordo com a estratégia de trabalho a ser adotada.
IX – Firmar parceria para manter o serviço de Patrulhamento Comuni-
tário Rural.
Art. 11 – Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Estância Turística de Avaré-SP, 15 de maio de 2.012

COMISSÃO SETORIAL DE AGRICULTURA

___________________________
PEDRO LUIZ OLIVIERI LUCCHESI

Presidente

___________________________
FERNANDO FRANCO DA SILVA

Secretário “Ad hoc”

___________________________
RONALDO SOUZA VILAS BOAS

Membro

_______________________
PEDRO GUAZZELLI FILHO

Membro

_________________________________
LUÍS SÉRGIO FERNANDES FARALDO

Membro

FUNDAÇÃO REGIONAL  EDUCACIONAL DE AVARÉ

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012

Impugnação ao edital da licitação em epígrafe, proposta por PAPA
LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS L TDA, mediante protocolo nº
710/12, datado de 18/05/2012.
1 – Da Admissibilidade do Recurso
A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso admi-
nistrativo, cuja existência concreta deve ser preliminarmente aferida:
a manifestação tempestividade, a inclusão de fundamentação e de
pedido de reforma do instrumento convocatório.
O Decreto nº 3555/00, em seu art. 12, assim disciplinou:
Art. 12. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimen-
to das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimen-
tos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.
§ 1º Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de
vinte e quatro horas.
§ 2º Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada
nova data para a realização do certame
Essa mesma redação está prevista Cláusula 11ª do edital impugnado:
11.3 Eventuais impugnações ao edital, bem como os recursos previs-
tos em lei, os quais deverão estar devidamente fundamentados e se-
rem tempestivos, serão recebidos mediante protocolo, até 02 (dois)
dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas,
na Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA, sito a Praça
Prefeito Romeu Bretas – 163, CEP – 18700-902 - Bairro Centro, na
Estância Turística de Avaré, no Estado de São Paulo, no horário das
8h00m às 16h00m de segunda à sexta feira.
11.4. A petição será dirigida à autoridade subscritora deste Edital, que
interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
11.5. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada
nova data para a realização do certame.
Recebida a petição de impugnação no dia 18/05/2012 às 12h15, foi a
mesma despachada a esta Comissão em 18/05/2012, e reenviada ao
pregoeiro em 21/05/2012, constatou-se, portanto, o prazo legal para
protocolo da mesma, mostrando-se, assim, tempestiva.

Preenchidos também os demais requisitos doutrinários, pois a peti-
ção é amplamente fundamentada e contém o necessário pedido de
retificação do edital.
2 – Do Mérito do Recurso
A empresa impugnante pretende ver alterada a Documentação exigida
para participação e habilitação da empresa vencedora, acrescendo
de Autorização de Funcionamento para saneantes e cosméticos
expedida pela ANVISA, assim como alterações dos descritivos de
sacos para acondicionamento de lixo e laudos comprobatórios em
laboratório credenciado pelo INMETRO.
3 – Da Conclusão
Em razão do exposto, DECIDE este Pregoeiro pela SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA  do Pregão Presencial, para que à luz do Departamen-
to Jurídico da Fundação Regional Educacional de Avaré seja escrito
novo instrumento convocatório e escolhida nova data para realização
do Pregão Presencial 001/2012.
Nos termos do art. 12, § 2º, do Decreto nº 3555/00 c/c com o §4º do
art. 21, da Lei nº 8666/93, decido, ainda, que as alterações no edital
devem ser divulgadas da mesma forma em que se deu o edital origi-
nal, conforme LEI Nº 8666/93
Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concor-
rências, das tomadas de preço, dos concursos e dos leilões,
embora realizados no local da repartição interessada, deverão
ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez:
(...)
§ 4º Qualquer modificação no edital exige divulgação pela
mesma forma em que se deu o texto original, reabrindo-se o
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
DECRETO Nº 3555/00
Art. 12. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebi-
mento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar escla-
recimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
pregão.
(...)
§ 2º Acolhida a petição contra o ato convocatório, será desig-
nada nova data para a realização do certame
É o que decidimos.
Avaré-SP, 22 de maio de 2012.
EDSON GABRIEL  DA SILVA
PREGOEIRO
CARMEN EMÍLIA JOB
PRESIDENTE CPL-FREA

CÓPIA DA PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO ENCONTRA-SE AFIXADA
NOS ÁTRIOS DA FREA, EM MURAL DESIGNADO À DIVULGA-
ÇÕES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PARA CONHECIMENTO DA
ÍNTEGRA DA MESMA A QUEM TENHA INTERESSE.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E
ABASTECIMENT O DE AVARÉ SMAA

Inventário para a Comissão Setorial de
Agricultura do Plano Diretor de Avaré

Máquinas, equipamentos, veículos e utilitários
1. Um veículo Gol VW, modelo G4, branco, ano 2007, 4 portas, pla-
cas DBS 1084, em boas condições de uso;
2. Um trator marca John Deere, ano 2009/2010, verde, semi-novo e
em perfeitas condições de uso;
3. Um trator marca Massey Ferguson, modelo 292, ano 2001/2002,
vermelho, em boa condição de uso;
4. Uma grade aradora, tipo grade-home, sem marca definida, em boas
condições de uso;
5. Um subsolador, sem marca definida e em boas condições de uso;
6. Um caminhão marca Mercedes-Benz, modelo 708, ano 1988, ver-
melho, placas BIT 6443;
7. Uma camionete marca Ford, modelo Ranger, preta, cabine dupla,
ano 2006, 4 portas, em perfeitas condições de uso e à disposição do
administrador do Parque de Exposições Fernando Cruz Pimentel;
8. Um computador pessoal, tipo 486, sem marca, em péssimas con-
dições de uso;
9. Uma impressora jato de tinta, marca HP, em estado médio de
conservação;
10. Três mesas de escritório e três cadeiras, sem marca definida, e
em condições médias de conservação;
11. Um armário de aço, sem marca definida, e em condições de uso;
12. Um micro-ondas marca Philco 38 litros, branco em bom estado
de conservação;
13. Uma geladeira, marca Consul Duplex 360 litros, branca, em boas
condições de uso;
14. Um fogão industrial, sem marca definida, em boas condições de uso;
15. Um data show, marca EPSON, modelo H283-A, novo e em boas
condições de uso;

16. Uma tela de projeção, sem marca definida, tamanho 4x4 metros e
em boas condições de uso.
Quadro Funcional da SMAA
1. Pedro Luis Olivieri Lucchesi (secretário/cargo em comissão)
2. Pedro Guazzelli Filho (gestor de agronegócio/efetivo)
3. Fernando Franco da Silva (gestor de agronegócio/efetivo/
disponibilizado para Casa da Agricultura de Avaré)
4. Ronaldo Souza Vilas Boas (agrônomo/ efetivo)
5. Renato Vilem (veterinário/efetivo)
6. Luis Sergio Fernandes Faraldo (veterinário/efetivo)
7. Adriana Ferraz (veterinária/efetiva)
8. Marli Aparecida Guelfi (escriturária/efetiva)
9. Adriana Maria Cruz Borin (veterinária/efetiva/transferida para Secre-
taria de Saúde - Serviço de Controle Animal - Decreto nº 2.486, de 08/
07/2.010;
10 Marco Antonio Vieira (chefe de divisão de manutenção de estradas
rurais/cargo em comissão)
11. Gilberto Alves de Aguiar (tratorista/efetivo)
12. José Viveiros (auxiliar de zoonoses/efetivo)
13. Donizeti Batista de Souza (auxiliar de serviço de campo/efetivo/
transferido para Secretaria de Saúde - Serviço de Controle Animal –
Decreto 2.486, de 08/07/2.010;
14. João Maranha (auxiliar de serviços gerais/efetivo/Mercado Municipal)
15. Clóvis Aleixo (auxiliar de serviços gerais/efetivo/Mercado Municipal)
16. José Roberto Cassemiro (chefe administrativo Parque de Exposi-
ções/cargo em comissão)
17. Elaine Cristina Purger Pereira (assessor técnico Parque de Expo-
sições /cargo em comissão)
18. Ferdinando Marson Filho (coletor/ Parque de Exposições/efetivo)
19. Eder Hernandes Ramos Januario (vigia/ Parque de Exposições/
efetivo)
20. Gilberto Aparecido Leme (Parque de Exposições)
21. Juvelino dos Santos Costa (Parque de Exposições)
22. Marcelo Henrique Vasques (Parque de Exposições)
23. Moacir José de Godoy (Parque de Exposições)
24. Ademir Ramos Garcia (Parque de Exposições)
25. Antonio Carlos da Silva (Parque de Exposições)
26. Clóvis de Lima (Parque de Exposições)
27. Márcio José Pereira de Mello (Parque de Exposições)
28. Paulo Dias Pancione (vigia/Parque de Exposições)
29. Celso Castilho (auxiliar de serviços gerais/Parque de Exposições)
30. Ana Claudia de Souza (auxiliar de serviços gerais/Parque de Ex-
posições)
Estância Turística de Avaré-SP, 19/03/2012

PEDRO LUIZ OLIVIERI LUCCHESI
Secretário de Agricultura e Abastecimento de Avaré

Presidente da Comissão Setorial de Agricultura do Plano
Diretor de Avaré

FERNANDO FRANCO DA SILVA
Secretário “Ad hoc”

RONALDO SOUZA VILAS BOAS
Membro

PEDRO GUAZZELLI FILHO
Membro

LUÍS SÉRGIO FERNANDES FARALDO
Membro

SECRETARIA DE AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO DE AVARÉ SMAA

Inventário para a Comissão Setorial de
Agricultura do Plano Diretor de Avaré

Casa da Agricultura de Avaré
1. Patrimônio 17233 – Mesa com 2 gavetas – Bom estado de conser-
vação
2. Patrimônio 17238 – Cadeira cor verde – Quebrada
3. Patrimônio 17267 – Armário 2 portas – Bom estado de conservação
4. Patrimônio 17236 – Mesa com 2 gavetas – Bom estado de conservação
5. Patrimônio 17230 – Mesa com 2 gavetas – Bom estado de conservação
6. Patrimônio 17266 – Armário com 2 portas – Bom estado de conservação
7. Patrimônio 17277 – Estante de aço – Bom estado de conservação
8. Patrimônio 17242 – Cadeira cor verde – Quebrada
9. Patrimônio 17270 – Armário 2 portas – Bom estado de conservação
10. Patrimônio 17073 – Telefone Intelbrás preto – Bom estado de
conservação
11. Patrimônio 17089 – Armário de aço/parede – Regular estado de
conservação
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Clínica Veterinária – Serviço de Controle Animal
1. Patrimônio 43341 – Mesa com 2 gavetas – Bom estado de conservação
2. Patrimônio 43339 – Mesa com 2 gavetas – Bom estado de conservação
3. Patrimônio 43340 – Mesa com 2 gavetas – Bom estado de conservação
4. Patrimônio 07328 – Quadro de aviso – Bom estado de conservação
5. Patrimônio 43338 – Armário 2 portas – Bom estado de conservação
6. Patrimônio 28471 – Armário de aço – Corroído na base
7. Patrimônio 43376 – Armário de aço – Bom estado de conservação
8. Patrimônio 43337 – Armário de aço – Bom estado de conservação
9. Patrimônio 17265 – Estante de madeira – Quebrada
10. Patrimônio 17248 – Cadeira cor verde – Quebrada
11. Patrimônio 17252 – Cadeira cor verde – Quebrada
12. Patrimônio 17258 – Cadeira cor verde – Quebrada
13. Patrimônio 17262 – Cadeira cor azul – Quebrada
14. Patrimônio 17367 – Cadeira cor preta – Péssimo estado de con-
servação
15. Patrimônio 07015 – Cadeira cor preta – Assento rasgado
16. Patrimônio 41102 – Telefone Siemens Euroset – Bom estado de
conservação
Observação:
01 Estufa de secagem/esterilização, marca Brasmed – sem placa de
patrimônio
02 mesas de aço inox para atendimento veterinário – sem placa de
patrimônio
Estância Turística de Avaré-SP, 19/03/2012

PEDRO LUIZ OLIVIERI LUCCHESI
Secretário de Agricultura e Abastecimento de Avaré

Presidente da Comissão Setorial de Agricultura do Plano
Diretor de Avaré

FERNANDO FRANCO DA SILVA
Secretário “Ad hoc”

RONALDO SOUZA VILAS BOAS
Membro

PEDRO GUAZZELLI FILHO
Membro

LUÍS SÉRGIO FERNANDES FARALDO
Membro

QUEM PRECISA, ENCONTRA.
QUEM PROCURA, CONTRATA.

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

VAGAS DE EMPREGO

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

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

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

CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL), ENTRADA  PELA RUA CEARÁ.

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

07 auxiliar de enfermagem
01 repositor de mercadorias
01 balconista de bar e restaurante
01 auxiliar de cozinha
01 cozinheira
03 auxiliar de escritório
02 consultor de vendas
01 instalador de redes (informática)
01 ajudante de eletricista
01 mecânico de maquinas agrícolas
03 almoxarife
02 costureiro industrial
05 pedreiro
01 carpinteiro
01 encarregado de obras
01 apontador de obras
07 motorista de ônibus
01 motorista de guincho/munk
01 técnico de segurança do trabalho
02 domestica
01 caseiro
03 jardineiros
300 colhedor de laranjas

LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA
CIRCULAR N º 16/2012 - DG          Avaré, 23 de Maio de 2.012.-

Exmo. (a) Sr. (a) Vereador (a)
LEMBRETE
Estará presente o Dr . JOSÉ AMÉRICO BESSATO, represent ante
da empresa HYGIA, a fim prestar esclarecimentos sobre a rea-
lização de vasectomia no Pronto Socorro local, atendendo so-
licit ação do Requerimento nº 621/2012, de autoria  do V er. Ernesto
Albuquerque, aprovado por unanimidade.
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
28/05/2012 - Segunda Feira – às 18h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que, a Exma. Sra. Presiden-
te Vereadora Marialva A. S. Biazon  designou  para a Ordem do Dia da
Sessão Ordinária de 28 de maio do corrente ano, que tem seu inicio
marcado para as 18h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI N.º 60/2012 - Discussão Única
Autoria:- Mesa Diretora
Assunto:  Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos Vereadores para
a legislatura 2013/2016.
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 60/2012 e dos Pareceres do
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
2. PROJETO DE LEI N.º 61/2012 - Discussão Única
Autoria:- Mesa Diretora
Assunto:  Dispõe sobre a fixação dos subsídios do Prefeito e Vice-
Prefeito Municipal para a legislatura 2013/2016.
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 61/2012 e dos Pareceres do
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
3. PROJETO DE LEI N.º 62/2012 - Discussão Única
Autoria:- Mesa Diretora
Assunto:  Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos Secretários Mu-
nicipais para a legislatura 2013/2016.
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 62/2012 e dos Pareceres do
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
4. PROJETO DE LEI N.º 53/2012 - Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Autoriza o Poder executivo a celebrar termo de convênio
com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado,
a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE e dá outras
providências. -
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 53/2012 e dos Pareceres do
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
5. PROJETO DE LEI N.º 55/2012 - Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Dispõe sobre abertura de Crédito Especial e dá outras pro-
vidências. (R$ 156.992,24)
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 55/2012 e dos Pareceres do
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
6. PROJETO DE LEI N.º 64/2012– Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Altera redação do Artigo 4º da Lei nº 1.573, de 08 de maio de
2012, e dá outras providências. (Convênio Santa Casa / ficha financeira)
Anexo : Cópia do Projeto de Lei n º 64/2012. -
Observação:- Os Pareceres do Jurídico e das Comissões Permanen-
tes serão colocados na Mesa dos Srs. Vereadores quando da apreci-
ação da matéria.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os pro-
testos de minha elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

ABERTO PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE
NOTEBOOKS E IMPRESSORA

Processo nº 10/2012
Pregão Presencial nº 06/2012
Data da realização: 13 de junho às 09h00min.

EXTRATO DE EDITAL
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, faz saber
que se acha aberta a licitação na modalidade Pregão (Presencial) do
tipo menor preço item por item, visando a aquisição de 03 notebooks
e 01 impressora multifuncional para a Câmara de Vereadores da Es-
tância Turística de Avaré, conforme anexo II do edital que estará dis-
ponível na Sede do Poder Legislativo, sito à Av. Prefeito Misael E.
Leal, 999 – Avaré – SP, no horário das 09h00min, às 12h00min. Mai-
ores informações poderão ser obtidas pelo telefone (14) 3711-3092. O
Edital completo também poderá ser acessado pelo site: http://
www.camaraavare.sp.gov.br

Cristiano Augusto Porto Ferreira
Pregoeiro

Janayna Martins da Costa
Pregoeira

CONVOCAÇÃO
Ficam por meio deste convocados os Conselheiros do COMDEMA
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Avaré para reu-
nião ordinária a se realizar no dia 31/05/12 quinta-feira), às dezessete
horas e quarenta e cinco minutos na sede da AREA à Rua dos Enge-
nheiros, 26 - Colina da Boa Vista – Avaré.
Avaré, 22 de maio de 2012

Paul Anton Josef Bannwart
Presidente COMDEMA

SESSÃO DO DIA 21 DE MAIO DE 2012
INDICAÇÃO

MARIALVA ARAÚJO DE SOUZA  BIAZON – PRESIDENTA
-para que através do setor competente, tome providências urgentes
com relação a reparos nos aparelhos de ginástica localizados na Ave-
nida Misael Eufrasio Leal, em frente a Câmara Municipal, pois os
mesmos encontram-se danificados com partes pontiagudas colocan-
do em risco a segurança e o bem estar de crianças e adultos que
frequentam o local, como mostram as fotos anexadas a este docu-
mento. Indico ainda que intensifique a ronda da Guarda Municipal
pelo local para que diminua o vandalismo, e o patrimônio público seja
preservado.
-para que através do setor competente, determine a realização de
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO e/ou Tapa-Buracos na confluência
da RUA COIMBRA com a RUA VALÊNCIA, no bairro Jardim Europa
II, pois moradores das imediações reclamam que há mais de 2 anos
foram feitas inúmeras reclamações quanto a um buraco existente
no local, o qual a principio era pequeno, e hoje toma conta de quase
metade da via, o que vem causando diversos transtornos e prejuízos
à população residente nas imediações ou motoristas que se utili-
zam daquela artéria pública. Seguem fotos do local anexadas a este
documento.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ
CNPJ/MF 44.584.019/0001-06

AVISO DE EDITAL
REPETIÇÃO DO  CONVITE  Nº 01/2012

PROCESSO Nº 01/2012
A Santa Casa de Misericórdia de Avaré faz saber que se acha aberta
a licitação na modalidade CONVITE nº 01/2012 Processo nº 01/2012,
do tipo menor preço global, que visa Contratação de empresa especi-
alizada para a reforma e ampliação do Centro Cirúrgico da Santa Casa
de Misericórdia de Avaré, conforme edital. Encerramento (entrega dos
envelopes) será no dia 13/06/2012, com abertura as 09h30min.  Cópi-
as do edital, assim como os dados e elementos necessários à elabo-
ração das propostas poderão ser retirados no sítio oficial da Santa
Casa de Misericórdia de Avaré na internet:
www.santacasaavare.com.br, pelo endereço eletrônico
staadm@uol.com.br, ou diretamente na Rua Paraíba, nº 1003, no
Centro. Informações sobre esta licitação poderão ser obtidas na San-
ta Casa de Misericórdia de Avaré, ou transmitidas por telefone nº (14)
3711-9100.

A COMISSÃO

CONVITE
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o
COMDEMA convidam para reunião de trabalho de
elaboração do Plano Setorial de Meio Ambiente.
Data.: 31/05/12  às 19 hrs
Local:  sede da AREA – Rua dos Engenheiros, 26 –
Colina da Boa Vista
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-para que através do setor competente, corrija a pavimentação asfáltica
de um longo trecho da Rua Amad Massud, esquina com a Rua dos
Pinheiros, localizada no Bairro Colina Verde em Avaré. Conforme rela-
to de moradores do local esse trecho foi recentemente corrigido a
pedido desta mesma vereadora, porém a má qualidade do produto
usado na pavimentação causou ainda mais buracos no asfalto em
menos espaço de tempo, como mostra as fotos anexadas a este
documento.
-para que através do setor competente,  determine a realização de
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO e/ou Tapa-Buracos na bifurcação da
RUA JOSÉ CURTO, no bairro Rancho Alegre, pois os diversos bura-
cos existentes por toda via vem causando diversos transtornos e pre-
juízos à população residente nas imediações ou motoristas que se
utilizam daquela artéria pública.

ROBERTO ARAÚJO - VICE-PRESIDENTE
-ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa,
para que através do Departamento competente providencie a opera-
ção “tapa-buracos” na Rua Mato Grosso, defronte ao numero 2.555 –
Bairro: “Bráz”, visto que lá existe um buraco, causando transtornos
aos usuários da referida via, conforme fotos em anexo.

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO – 1º SECRETÁRIO
-para que através do setor competente mande efetuar troca de lâmpa-
da queimada em poste existente na rua Iuguslavia (Jardim Europa I)
na altura do nº 102.

ERNESTO ALBUQUERQUE
-INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo Prefei-
to Municipal, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, estudar, através do Setor
competente, a possibilidade de   melhorar as condições de uso e
segurança do trecho da Avenida Lineu Prestes esquina com João
Vitor de Maria (Praça Mario Lopes Peres) com destaque para evitar
acidentes, com quedas de pessoas, principalmente no ponto de con-
fluência da via pública e o leito, pois, sendo um trecho de acúmulo de
águas pluviais, durante as chuvas – com toda a área alagada –  repre-
senta uma verdadeira “armadilha”.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo Prefei-
to Municipal, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, estudar, através do Setor
competente, a possibilidade de providenciar a limpeza da extensa
área arborizada existente na margem direita do córrego que corre
paralelo com a Avenida Joselir de Moura Bastos. Justifica-se esta
propositura diante das informações dos moradores daquela área se-
gundo as quais tem ocorrido o aparecimento de animais peçonhentos
e até mesmo cobras.

JAIR CANOVAS ALVES FERREIRA
-para que através do setor competente, providencie operação tapa-
buracos em toda a extensão da Rua Avelino Fernandes,  no Bairro
Santa Elizabeth, bem como limpeza de terrenos, praças e jardins em
todo o bairro.
-para que através do setor competente, providencie operação tapa-
buracos em toda a extensão da Rua Antônio Gomes de Amorim,  no
Bairro Vila Martins II, bem como limpeza de terrenos, praças e jar-
dins, retirada de entulhos e galhadas em todo o bairro.
-para que através do setor competente providencie operação tapa-
buracos em toda extensão da Rua Lineu Prestes, no Bairro Água
Branca, bem como troca de lâmpadas e coleta de lixo regular em
todo o bairro.
-para que através do setor competente providencie fiscalização na
Rua Higino Rotelli, imediações do nº 2011, no Bairro Vila Martins III,
pois os moradores estão reclamando do mau cheiro constante que
exala de algum lugar próximo.
-para que através do setor competente providencie limpeza de terre-
nos, praças e jardins em todo o Bairro Alto da Boa Vista, em especial
nas proximidades da Rua Carmem Dias Faria.
-para que através do setor competente providencie limpeza de terre-
nos, praças e jardins em todo o Bairro Camargo, em especial nas
proximidades da Rua José Bruno.
-para que através do setor competente providencie o conserto de um
buraco existente na Rua João Lobo, próximo ao nº 101, sendo esse
um pedido dos moradores do Bairro Vila Operária.
-para que através do setor competente providencie operação tapa-
buracos em toda a extensão da Rua Vereador Leonello Contrucci, no
Bairro Vila Martins II.
-para que através do setor competente providencie limpeza de terre-
nos, praças e jardins, em toda a extensão da Rua Nicola Pizza, no
Bairro Vila Martins III, segundo reclamações de moradores muitos
terrenos sujos e com vegetação alta.
-para que através do setor competente providencie verificação técnica
quanto ao empoçamento de água na esquina da Rua Antônio Claudio,
no Bairro Duílio Gambini, onde moradores reclamam do mau cheiro,
bem como a retirada de entulhos e galhadas em todo o bairro.
-para que através do setor competente, tome providencias quanto a troca
de lâmpadas queimadas, na Rua Rio Novo, no Bairro Santa Elizabeth.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
-Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barcheti, reite-
rando o pedido para que através dos setor competente estude a pos-
sibilidade de mudar o sentido da rua Bastos Cruz de mão dupla para
mão única  com urgência, devido a acumulo de carros estacionados
naquela rua próximo a Igreja Congregação no bairro Santana.
-Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barcheti,  para
que através dos setor competente estude a possibilidade de instalar
um redutor de velocidade ( lombada ) rua Santos Dumont, próximo a
Igreja Congregação no bairro Brabância.
-Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barcheti, para que
através do setor competente estude a possibilidade de fazer um re-
baixamento e colocar placas de sinalização, no  começo da estrada
do lado da Penitenciaria I, esquina com a avenida Salim Curiati. Tor-
nando se uma entrada perigosa para a Avenida Salim Curiati, por se
tratar da  mesma ser mão dupla.
-Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barcheti, para que
através do setor competente estude a possibilidade de instalar caixinhas
de som no espaço da feira Dominical na avenida Paranapanema para
ser usado para serviços comunitários, como divulgação de perdas de
chaves, de crianças, documentos pessoais e outros. Sendo este um
pedido de todos os feirantes e demais população.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
-para que, através do setor competente, providencie a imediata reposi-
ção do cavalete que é utilizado para bloqueio da Avenida Major Rangel,
no período das 18h00 às 21h00, quando centenas de munícipes utilizam
aquela via para caminhadas, corridas, bicicletas e outras atividades.
-para que, através do setor competente, providencie a colocação de
lombada na estrada da Ponte Alta, sentido cidade-bairro, na descida,
próximo à ponte, para que permita redução de veículos naquele setor.
Recentemente ocorreu um grave acidente naquelas imediações que
levou à morte um jovem que estava dirigindo uma motocicleta.
-para que estude a possibilidade de implantar uma rotatória na entra-
da da cidade, no cruzamento das Avenidas Paulo Araújo Novaes e
Gilberto Filgueiras, evitando a necessidade de implantação de semá-
foro no local. Importante ressaltar que o espaço no referido cruza-
mento é suficiente para implantação de uma rotatória.

ROSANGELA PAULUCCI P. PEREIRA
-para que através do setor competente, providencie a limpeza do
monumento localizado no Jardim São João, especialmente do solda-
do, uma vez que a estátua encontra-se com manchas “esverdeadas”,
denotando possível oxidação, conforme notado por pessoas que fre-
qüentam o local.
-Considerando-se que foi divulgada notícia sobre a substituição do
toldo de área ocupada para venda de artesanato na Praça Altino
Arantes, INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que a
municipalidade solicite aos ocupantes dos demais boxes para tam-
bém procederem a substituição dos toldos, não só visando padroni-
zação, mas também a melhoria do visual de um nossos pontos turís-
ticos mais visitados.
-para que através do setor competente, proceda a limpeza do cemité-
rio, especialmente no que concerne a retirada de restos de resíduos
sólidos, visto que munícipes reclamam do estado em que se encon-
tra o local.
-para que através da Secretaria competente, providencie a colocação
de placas indicativas nas entradas da cidade, facilitando o acesso
aos bairros, com informações mais precisas sobre o destino de cada
uma, com a especificação dos bairros, por exemplo.

REQUERIMENTO
MARIALVA ARAÚJO DE SOUZA  BIAZON – PRESIDENTA

-após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, seja
consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor SIDNEY FIDENCIO, ocorrido em Avaré, no dia
18 de maio do corrente ano, fato esse que causou grande consterna-
ção perante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava de pes-
soa benquista, pertencente que era à família aqui radicada.
-regimentais para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estân-
cia Turística de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que informe a
esta Casa de Leis o porquê da municipalidade não estar colaborando
com transporte para o NOCAIJA – Núcleo de Orientação e Capacitação
à Infância e Juventude de Avaré, tendo em vista que a referida entidade
disponibiliza a seus assistidos práticas esportivas como aulas de judô,
participando de eventos e competições em outras cidades e,
consequentemente, levando o nome de Avaré a pódios importantes, e
ainda apresentações da Banda Marcial da entidade, que vinha brilhante-
mente representando o município afora. Como legítimos representantes
da população, temos que intervir junto ao Executivo para que procure
solucionar tal questão, enfatizando que estaremos contatando o Gover-
no do Estado, Assembleia Legislativa de SP e a Câmara dos Deputados
de Brasília no sentido de envidar esforços e destinar recursos para aqui-
sição de mais ônibus para incorporação à Frota Municipal.

-que seja oficiado ao Ilustríssimo Secretário Municipal da Saúde,
Senhor Aldrio Machado Moura Leite, a fim de que informe a esta Casa
de Leis sobre a possibilidade de estar enviando à nossa rede hotelei-
ra, com ênfase ao pedido feito a esta Casa de Leis pelos funcionários
do Hotel Fazenda da Caixa Econômica Federal, equipe da Saúde
com vistas à imunização contra a Gripe, campanha que encerra-se
na rede pública estadual no próximo dia 25 de maio, sexta-feira. Cer-
tamente um trabalho nesse sentido em muito contribuiria para que
toda rede hoteleira do município esteja sempre integrada à Secretaria
Municipal da Saúde e, consequentemente, preparada para oferecer a
seus hóspedes, além de conforto e lazer, segurança no que diz res-
peito à saúde pública com a difusão de campanhas diversas, um
ponto a mais para o desenvolvimento do turismo local.
-que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Avaré (CMDCA),
pelo êxito alcançado mais uma vez na caminhada alusiva ao Dia Na-
cional de Luta contra o Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, na
última sexta-feira, 18 de maio, evento que mobilizou servidores muni-
cipais, estudantes, simpatizantes e muita gente que de forma direta
e indireta vem colaborando com a propagação da campanha perma-
nente “Todos Contra a Pedofilia”, encabeçada pelo Senador Magno
Malta, do Partido da República do Espírito Santo, atualmente presi-
dente da CPI da Pedofilia no Brasil. A caminhada pelas ruas centrais
da cidade mais uma vez serviu para conscientizar a população sobre
esse bárbaro crime que muitas vezes acontece dentro das nossas
próprias casas, com o criminoso agindo de forma impune diante do
silêncio dos inocentes e até mesmo de parentes que temem pela
integridade física. Movimentos assim merecem todo apoio dos pode-
res públicos e precisam ser difundidos através de campanhas como a
“Todos Contra a Pedofilia”, que esta Egrégia Casa de Leis aderiu já no
ano passado através da confecção de folders instrutivos sobre como
identificar e denunciar os pedófilos.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Deputado Estadual Senhor Pedro
Tobias, a fim de que inclua no Orçamento do Estado emenda no valor de
R$ 500 mil (quinhentos mil reais), verba que será utilizada na construção
de um Posto de Atendimento à Saúde (PAS) no Bairro Santa Elizabeth
-seja oficiado às Empresas de Ônibus Intermunicipais MANOEL
RODRIGUES E OSASTUR, reiterando a solicitação feita através do
requerimento de número 144/2012, o qual se tratava de  estudar  a
possibilidade em permitir que mais de três policiais militares pudes-
sem viajar nos carros desde que não prejudicasse os usuários e não
desrespeitasse a lei no que diz respeito ao excesso de passageiros.
JUSTIFICATIVA:-, Como já justificado antes, a demanda de policiais
que faz uso dos ônibus intermunicipais tem aumentado muito nos
últimos anos, certamente pelo surgimento de novos presídios na re-
gião entre outros fatores que implicam na prestação de serviços des-
ses militares em outras cidades.
 Consequentemente, faz-se necessário que algum tipo de ajuste seja
feito pelas empresas para beneficiar esses policiais militares, pois,
embora a Lei Estadual permita que até três oficiais possam viajar de
graça nos ônibus intermunicipais, esta foi revogada, porém as empre-
sas continuam transportando os policiais como cortesia, o que por si
já é uma grande benesse.
Entretanto, mesmo com disponibilidade de assentos além dos três
permitidos quando possível, os motoristas não permitem que mais
policiais se utilizem dos carros, e este é o principal motivo que leva
esta Casa de Leis a apresentar esta propositura em prol da classe.
REQUEIRO ainda que seja dada ciência desta propositura ao Co-
mando do 53º Batalhão de Polícia Militar, com cópia do requerimento
e resposta anexados a este.

ROBERTO ARAÚJO - VICE-PRESIDENTE
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES” ao Ilustríssimo Presidente dos Bairros:
“Jardim Presidencial” e “Jardim Santa Mônica”, Senhor José Leite do
Prado, popularmente conhecido como “Zé Leite”, pela luta constante
em promover benfeitorias nos Bairros: “Jardim Presidencial”, “Jardim
Santa Mônica”, “Duílio Gambini” e adjacências, destacando em espe-
cial sua última conquista que foi a edificação das lombadas na Aveni-
da Manoel Teixeira Sampaio, pedido este formalizado através de abai-
xo-assinado e protocolado em mãos do Prefeito Municipal, Senhor
Rogélio Barcheti Urrêa, em 07/02/2011, o qual depois de um ano de
lutas tornou-se realidade.

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO – 1º SECRETÁRIO
- para que juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde apure
denuncia chegada até este vereador e após informe a esta Casa de
Leis se existem médicos no Pronto Socorro Municipal dando plan-
tões seguidos de 02 a 03 dias ininterruptos.
- para  que  através  da Secretaria Competente, informe a esta
Casa de Leis se existe a possibilidade de estar elaborando um
projeto ou até mesmo uma campanha educacional, visando à
informação aos nossos munícipes sobre a necessidade de se
respeitar vagas para estacionamento aos portadores de defici-
ência física.
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RODIVALDO RÍPOLI - 2º SECRETÁRIO
- para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe que tor-
ne obrigatória a divulgação de orientações sobre o SEGURO DPVAT
(Seguro Obrigatório de Danos Causados por Veículos Automotores
de Vias Terrestres) em estabelecimentos de prestação de serviços
de saúde, públicos ou privados, e funerárias do município de Avaaré.
É notória a falta de informações de nossa população acerca de seus
direitos e, em face dos impostos cobrados, é muito pequeno o retor-
no de benefícios. Neste caso particularmente, todos os proprietários
de veículos são obrigados a pagar o DPVAT, mas a maioria desco-
nhece os benefícios do imposto e acaba por não usufruir destes.
Todas as vítimas de acidentes de trânsito têm direito à indenização,
mas poucos dispõem de tal informação, o que gera mais gastos fi-
nanceiros que poderiam ser evitados.
Baseado no fato de que a população necessita ser mais informada e
orientada acerca de seus direitos no que diz respeito a este imposto,
é que formalizamos este requerimento com as seguintes sugestões
de procedimentos:
Ficam os hospitais, Unidades Básicas, ambulatórios, laboratórios e
demais estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, e funerári-
as do Município de Avaré obrigados a manter afixadas, em local visí-
vel, orientações sobre o Seguro DPVAT, baseadas na Lei Federal nº
6.194 de 1974, com o objetivo de amparar as vítimas de acidentes
envolvendo veículos em todo o território nacional.
As orientações devem conter os seguintes dizeres: “A indenização
do Seguro Obrigatório DPVAT (Seguro Obrigatório de Danos Causa-
dos por Veículos Automotores de Vias Terrestres) poderá ser requerida
pela própria vítima do acidente ou por seus beneficiários.”
A responsabilidade pela afixação da mensagem fica a cargo da dire-
ção da unidade, que responderá junto à Secretaria competente pelo
não cumprimento.
A regulamentação fica por conta do Poder Executivo, que regulamen-
tará as sanções cabíveis nos prazos por ela determinados.
- para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe, caso
exista em nosso Município, o envio a esta Casa de Leis das seguin-
tes informações sobre o Programa “Segundo Tempo”:
01 ) Fases/etapas pactuadas e realizadas;
02) Data de início do referido Programa no município;
03) Serviços prestados e recursos financeiros empregados;
04) Relação de Núcleos com seus respectivos recursos humanos
beneficiados.
- para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turísti-
ca de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe que a Se-
cretaria Municipal de Educação forneça as seguintes informações so-
bre a adequação à nova legislação federal que trata da obrigatoriedade
de bibliotecas em instituições de ensino públicas e privadas:
1) Em Avaré, todas as unidades escolares municipais já possuem
bibliotecas?
2) Em caso negativo, há previsão para adequação à nova legislação
sancionada?
3) Das unidades que já possuem bibliotecas, o número de exempla-
res é equivalente a um livro por aluno?
4) Há algum acompanhamento quanto à adequação das unidades de
ensino particulares de nossa cidade?
- solicitando-lhe as seguintes informações sobre o sistema de
agendamento para transporte de pessoas com deficiência:
1) Quantas pessoas com deficiência o Município tem, atualmente,
cadastradas?
2) Todas estas pessoas cadastram seus acompanhantes? Quantos
são os acompanhantes?
3) Sabe-se que o atendimento a estas pessoas se dá por meio de
vans. Quantas vans o Município tem disponíveis?
4) Como se dá o sistema de agendamento? A pessoa precisa agendar
diariamente o seu itinerário?
5) Ao realizar o agendamento, o usuário tem a necessidade de espe-
cificar detalhadamente o seu itinerário?
6) Os condutores responsáveis pelo transporte destas pessoas pos-
suem algum tipo de qualificação específica para atendimento especi-
alizado a pessoas com deficiência?
- para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe a reali-
zação de campanha educativa para conscientizar as pessoas sobre
o perigo de dirigir após a ingestão de bebidas alcoólicas.
Salientamos que a referida campanha deve ser realizada principal-
mente junto aos alunos de escolas públicas e particulares, além de
donos de bares e restaurantes. Para tanto, pode ser formado um
grupo de trabalho com representantes da Prefeitura, Corpo de Bom-
beiros, professores, estudantes, médicos, integrantes de Comissões
Internas de Prevenção de Acidentes de grandes empresas e outros. A
intenção é que a campanha promova a conscientização das pesso-
as, inclusive com a exibição de vídeos de acidentes e apresentação
de estatísticas. No caso dos donos de bares e restaurantes, é impor-
tante que sejam lembrados da proibição da venda de bebidas alcoóli-

cas para menores de idade e que incentivem seus clientes a adota-
rem práticas como rodízio de motoristas ou utilização de táxis. As-
sim sendo, pedimos o atendimento do pleito em tela.

ERNESTO ALBUQUERQUE
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, oficiar Sua Excelência o Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré Rogélio Barchetti Urrêa, solicitando que
informe a esta Casa de Leis os valores auferidos pela aplicação de
multas do trânsito que, segundo resposta ao nosso Requerimento
174/2012, somaram 1775 infrações nos últimos seis (6) meses.  Em
anexo cópia da resposta ao Requerimento citado, subscrita pela Res-
ponsável pelo DEMUTRAN.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalida-
des regimentais, oficiar Sua Excelência o Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré Rogélio Barchetti Urrêa, solicitando  informações
a respeito da campanha lançada pela Prefeitura Municipal, no ano de
2011, anunciada como “IPTU PREMIADO” mas que até o presente
momento não  teve publicado o nome (ou nomes) dos contribuintes
premiados. Segundo informações tal relação estaria pronta e em poder
do Senhor Secretário da Fazenda, para as devidas providências.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, oficiar  o Dr. Jorge Cardoso, DD Delegado Seccional
de Polícia, solicitando verificar a possibilidade, juntamente com as
Instâncias Superiores, de criação de uma Delegacia de Proteção aos
animais, a exemplo da Cidade de Campinas, objeto de matéria veicu-
lada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edição de 13 de abril
último, cuja cópia anexamos à presente propositura.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalida-
des regimentais, oficiar Sua Excelência o Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré Rogélio Barchetti Urrêa, solicitando informações,
através do Setor Competente, a respeito de informações chegadas até
este Vereador, segundo as quais, funcionários de alguns  departamen-
tos da Prefeitura recebem l/3 do valor de suas férias acrescido de dez
dias de abono pecuniário, enquanto outros não são contemplados com
o mesmo procedimento. O objetivo desta propositura é confirmar es-
ses fatos e, se verdadeiros,corrigir tal distorção.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, oficiar Sua Excelência o Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré Rogélio Barchetti Urrêa, solicitando, pelo
Setor Competente, disponibilizar no Site da Municipalidade o Serviço
de Informação ao Cidadão (SIC) ,  a exemplo da Câmara Municipal
que já oferece essa modalidade de prestação de serviço à população
avareense, em obediência à
 Lei de Acesso à Informação que passou a vigir a partir de 16/5/2012,
constituindo em grande avanço democrático.
- REQUEIRO à Mesa,   solicitando providências  no sentido de
equalizar o número de assessores destacados para cada Vereador,
porque, segundo se observa claramente,  enquanto a maioria dispõe
de apenas um assessor alguns desfrutam de dois ou mais auxiliares,
o que constitui intrigante ironia, já que quebra  o princípio de isonomia
que deve prevalecer  na administração desta Casa de Leis.  Sempre
defendemos a idéia de que todo Vereador deveria dispor de apenas
um único assessor, excetuando-se a Presidência que dispõe de nú-
mero especial de auxiliares.

JAIR ALVES FERREIRA
- que sejam oficiados “votos de aplausos e parabenizações” aos
organizadores do 12º LEILÃO ZS, realizado em Avaré no último sába-
do, dia 19 de maio no Parque Dr. Fernando Cruz Pimentel, evento que
obteve grandioso êxito e que reuniu criadores de gado leiteiro de vári-
as cidades do Estado de São Paulo e também de outros estados,
oportunidade em que foram comercializadas 150 vacas e novilhas,
paridas e amojando, o que comprova a tradicional de 42 anos da ZS
Girolando sempre elevando o nome da nossa Estância Turística de
Avaré no setor do agronegócio, feito que merece todo apreço e reco-
nhecimento desta Casa de Leis.
- Que sejam oficiados aos Comandos: do 53º Batalhão de Polícia
Militar do Estado de São Paulo; da Delegacia Seccional de Polícia
Civil, da Guarda Civil Municipal; ao Conselho Comunitário de Segu-
rança (Conseg), a fim de que informem a esta Casa de Leis se está
sendo feito um trabalho conjunto entre as instituições com vistas à
diminuição do número de ocorrências de furtos a residências e esta-
belecimentos comerciais de nossa cidade, bem como na área rural
em fazendas, chácaras, sítios e outras propriedades onde os furtos
de fios de cobre (eletricidade), transformadores entre outros materiais
têm sido alvo de meliantes, pois são muitas as reclamações de
munícipes sobre pequenos delitos que têm ocorrido com frequência,
afetando principalmente famílias de baixa renda que acabam perden-
do o pouco que tem para delinquentes que invadem suas casas em
busca de objetos de valor para serem trocados por drogas nos pontos
de tráfico, assim como fazem com o cobre retirado das fiações de
energia elétrica. Um trabalho de conscientização entre a população
urbana e rural também seria de grande valia, dando dicas de como
vizinhos podem atuar auxiliando na segurança de todos.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
- que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
Parabenização a todos os  funcionários público da Estância Turística
de Avaré, mas especialmente aqueles que trabalharam no Projeto
Cidade  Limpa TV TEM   que ocorreu nos dias 17 e 18 de Abril, ação
essa que é de supra importância para todas as comunidades de nos-
sa Cidade. Tendo como chefe encarregado o senhor Danilo.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalida-
des regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos,”VOTOS
DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” aos alunos do Curso de Edu-
cação Física da FREA, extensivo aos professores e organizadores da
Gincana “UNIÃO ENTRE TODOS”  que foi realizada com muito suces-
so nos dias 15 e 16 de maio do corrente ano no Ginásio Kim Negrão,
ressaltando que parte dos produtos de higiene arrecadados pelas equi-
pes foram doados para Instituições de caridade de nossa cidade, sen-
do este um gesto de cidadania e amor ao próximo.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, sejam oficiados “VOTOS DE APLAUSOS E
PARABENIZAÇÃO” à Associação Atlética Avareense, extensivo ao
Departamento Esportivo, Professores e demais colaboradores do “ 2º
Passeio Ciclístico”,  realizado no dia 13 de maio do corrente ano,
ressaltando que esta Casa de Leis reconhece todos os que incenti-
vam a prática esportiva em nosso município.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalida-
des regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo pesar pelo falecimento do SR. EDUARDO CANÉ FILHO, ocor-
rido, no dia 17 de maio do corrente ano, fato esse que causou grande
consternação perante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava
de pessoa benquista, pertencente que era à família aqui radicada.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, que seja oficiado votos de APLAUSOS E
PARABENIZAÇÕES a toda Diretoria do Centro Avareense, bem como,
aos associados, professores e patrocinadores  da  7ª Caminhada
Rústica, evento este ocorrido com muito sucesso no dia dezenove de
maio do corrente ano.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, que seja oficiado votos de APLAUSOS E
PARABENIZAÇÕES ao Secretário do Meio Ambiente Senhor
RICARDO NOVAES COSTA AURANI, e toda sua equipe pela exce-
lente iniciativa de implantar em nosso município o “Programa Frente
de Trabalho”em  parceria com o Governo de Estado, SAP (Secretaria
de Administração Penitenciária), Governo Federal, SERT  (Secretaria
de Emprego e Relações do Trabalho) e C.R - Dr. Mauro de
Macedo,onde 20 reeducandos estão trabalhando para Prefeitura de
Avaré na manutenção de praças e jardins, bem como, no plantio de
árvores na área urbana de nossa cidade, contribuindo assim com o
Projeto “Avaré Cidade Jardim”.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, que seja oficiado votos de APLAUSOS E
PARABENIZAÇÕES ao CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO “DR.
MAURO DE MACEDO”, através da Diretora SRA. DAYSE APARECIDA
PAPASSONI e toda sua Diretoria, pelo apoio e colaboração na im-
plantação do “Programa Frente de Trabalho” no município de Avaré,
contribuindo dessa forma com o Projeto da Secretaria do Meio Ambi-
ente “Avaré Cidade Jardim”.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, que seja oficiado votos de APLAUSOS E
PARABENIZAÇÕES ao MINISTÉRIO DO TRABALHO, através do Pro-
grama Federal Emergencial de Auxilio ao Desemprego, pelo apoio e
colaboração na implantação do “Programa Frente de Trabalho”no
município de Avaré - SP, contribuindo dessa forma com o Projeto da
Secretaria do Meio Ambiente “Avaré Cidade Jardim”, onde 20
reeducandos do C.R - Dr. Mauro de Macedo estão trabalhando para
Prefeitura de Avaré na manutenção de praças e jardins, bem como,
no plantio de árvores na área urbana de nossa cidade.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as
formalidades regimentais, que seja oficiado votos de APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES a “SAP” (Secretaria de Administra-
ção Penitenciária), através do Exmo. Secretário SR. LOURIVAL
GOMES, pelo apoio e colaboração na implantação do “Progra-
ma Frente de Trabalho” em nosso município, contribuindo des-
sa forma com o Projeto da Secretaria do Meio Ambiente “Avaré
Cidade Jardim”, onde 20 reeducandos do C.R - Dr. Mauro de
Macedo estão trabalhando para Prefeitura de Avaré na manu-
tenção de praças e jardins, bem como, no plantio de árvores na
área urbana de nossa cidade.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, que seja oficiado votos de APLAUSOS E
PARABENIZAÇÕES a equipe da SEME- MUSTANGS DE FUTEBOL
AMERICANO (Avaré), que sagrou-se vitorioso contra a equipe Limei-
ra Tomahawk  no dia 12 de maio do corrente ano. Ressalto que a
equipe vem se destacando nas competições e representado de forma
brilhante nossa cidade.
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- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, que seja oficiado votos de APLAUSOS E
PARABENIZAÇÕES a “SERT” (Secretaria de Emprego e Relações
do Trabalho), através do Exmo. Secretário SR. CARLOS ORTIZ, pelo
apoio e colaboração na implantação do “Programa Frente de Traba-
lho” no município de Avaré - SP, contribuindo dessa forma com o
Projeto da Secretaria do Meio Ambiente “Avaré Cidade Jardim”, onde
20 reeducandos do C.R - Dr. Mauro de Macedo estão trabalhando
para Prefeitura de Avaré na manutenção de praças e jardins, bem
como, no plantio de árvores na área urbana de nossa cidade.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalida-
des regimentais, que seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI,
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que res-
ponda a esta Casa de Leis se existe algum estudo ou projeto para
instalação de semáforo na confluência das Avenidas Dr. Paulo Novaes
e Gilberto Filgueiras? É viável? Se não, qual o óbice? Tal reivindicação
se faz necessária devido a muitos associados do Centro Avareense e
munícipes que residem próximos ao local solicitarem uma melhora no
trânsito naquela localidade, visto que, nos horários de pico o trânsito
torna-se confuso mediante a falta de sinalização, podendo causar aci-
dentes aos pedestres e motoristas que por ali trafegam.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
- sejam consignados votos de aplausos e parabenizações ao Zezé
Cruz e ao Baião Zillo, pela dedicação, eficiência e profissionalismo de
ambos, demonstrados através do sucesso obtido na realização do V
Leilão Virtual Avaré Guguiná e Amigos, ocorrido no dia 20 de maio do
corrente ano, transmitido pelo Novo Canal (antena parabólica) ou pela
internet nos sites: www.sba1.com, clicando TV ao Vivo/Novo Canal,
ou www.ancoraleiloes.com.br.
- seja consignado, em ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento da Sra. Esther Curiati Bueno, ocorrido no dia 10
de maio do corrente ano, fato esse que causou grande consternação
perante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava de pessoa
benquista e respeitada por todos.
REQUEIRO mais, do deliberado em Plenário, seja cientificada a famí-
lia enlutada, em nome dos filhos Carlos Augusto Curiati Bueno, André
Curiati de Paula Bueno e Maria Esther Curiati Sleiman, transmitindo-
lhes os sinceros sentimentos de pesar deste Legislativo pelo infausto
e doloroso acontecimento.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que informe a esta Casa de Leis
quanto a Prefeitura gastou com a campanha publicitária que está
enaltecendo o setor da saúde de Avaré, veiculada em emissoras de
televisão e de rádio da região.
- seja oficiado à Secretaria Municipal de Transporte e Sistema Viário,
para que informe a esta Casa de Leis onde está o cavalete que é
utilizado para bloqueio da Avenida Mizael Euphrasio Leal, no período
das 18h00 às 21h00, quando centenas de munícipes utilizam aquela
via para caminhadas, corridas, bicicletas e outras atividades.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que informe a esta Casa de Leis se
pretende aplicar nas unidades do programa Estratégia Saúde da Fa-
mília de Avaré a determinação da Portaria n° 459, de 15/03/2012, que
eleva para R$ 871,00 o repasse aos agentes comunitários de saúde
que atuam nos ESFs, e se pretende repassar aos agentes comunitá-
rios, através de algum benefício, a 13ª parcela no valor de R$ 871,00,
que será concedida anualmente pelo Governo, conforme estabelece
a referida portaria.

ROSANGELA PAULUCCI P. PEREIRA
- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que informe se o municí-
pio já encaminhou ao Ministério do Meio Ambiente o Plano Municipal
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
- considerando-se que, através do Requerimento nº 186/2012, esta
vereadora solicitou à Santa Casa de Misericórdia de Avaré para que
informasse sobre o interesse daquele hospital em receber o descarte
das radiografias dos munícipes desta cidade;
Considerando-se que o nobre provedor daquela entidade, Sr. Miguel
Chibani Bakr, esclareceu que existe interesse na implantação do ser-
viço, mas que haveria necessidade de ser firmado convênio para tal
fim, seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré, para que informe se o muni-
cípio possui algum projeto para recebimento deste tipo de material.
Se negativo, sugerimos que seja celebrado convênio com a Santa
Casa de Misericórdia de Avaré, a qual (conforme ofício em anexo) tem
interesse no recebimento das radiografias descartadas.
- sejam oficiadas todas as agências bancárias de Avaré, para que
esclareçam se existe em sua agência ou posto de atendimento ao
menos um caixa eletrônico com adaptações para deficientes físicos
ou com mobilidade reduzida, que possibilitem  permitir às pessoas
que se locomovem com cadeira de rodas, bem como aqueles que
tenham baixa estatura, pleno acesso ao teclado e ao visor do equi-
pamento.

Se negativo, pedimos, em nome de nossos munícipes, portadores de
necessidades especiais, que instale no estabelecimento de crédito
caixas eletrônicos para utilização por esses usuários.
Esclarecemos que em algumas cidades existem normas regulamen-
tando o assunto, conforme a editada na cidade de Barueri.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que informe qual o desti-
no dado aos veículos abandonados nas ruas e espaços de nosso
município.
Igualmente, sugere-se a adoção de norma disciplinadora acerca da
arrecadação, apreensão e alienação de tais bens, nos moldes da lei
que acompanha este requerimento.
- seja oficiada a Secretária Municipal da Educação, Sra. Lúcia Lellis,
diante do teor  do ofício de nº 439/11, para que esclareça a partir de
quando a EMEB “Prof. Zainy Zequi de Oliveira” passará a atender
crianças de 0 a 5 anos em período integral.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que regulamente, no âm-
bito do município, a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18/
11/11), assim como feito no âmbito federal e estadual, possibilitando
conhecimento pelo cidadão contribuinte de dados inerentes a todos
os gastos públicos.

LEI COMPLEMENTAR

Lei Complementar nº 169, de 22 de maio de 2012
(Altera a Redação do Artigo 14, parágrafos 1º e 3º e acrescenta o
parágrafo 4º do referido artigo, todos da Lei Complementar nº 114,

de 18 de janeiro de 2010, e dá outras providências)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA,  Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei;
Artigo 1º  - O Artigo 14, parágrafos 1º e 3º, ficando acrescido ao mes-
mo artigo, todos da Lei Complementar nº 114, de 18 de janeiro de
2012, passarão a ter a seguinte redação:
“ Artigo 14 – O presidente e o Vice-Presidente da Fundação
serão nomeados pelo Prefeito Municipal de Avaré, dentre os
nomes de candidatos escolhidos de uma lista tríplice, elabora-
da exclusivamente por servidores da Fundação.
Parágrafo 1º - O Presidente e o Vice-Presidente da Fundação
terão mandato de 4 (quatro) anos, com possibilidade de reelei-
ção, nos mesmos moldes do caput deste artigo.
Parágrafo 2º - .....................................
Parágrafo 3º - A exoneração do Presidente e do Vice-Presiden-
te caberá ao Prefeito Municipal, dentro de suas atribuições le-
gais, fundamentada em decisão exarada pelo voto da maioria
dos membros pelo Conselho Diretor da Fundação, em reunião
especialmente convocada para tal finalidade.
Parágrafo 4º - Em caso de vacância durante a primeira metade
da duração do mandato será realizada nova escolha para os
cargos aqui referidos, na forma do caput deste artigo, cabendo
ao Vice-Presidente concluir o mandato, se transcorrido mais
da metade do mandato.”
Artigo 2º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de maio de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

LEIS

Lei nº 1.576, de 22 de maio de 2012
( Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito    adicional especial.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei;
Art. 1°  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir na Contabilidade
Municipal um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 161.154,00
(Cento e  sessenta e um mil, cento e cinqüenta e quatro reais) ,
destinado a atender despesas com o custeio de serviços socio-
assistenciais, com a finalidade de fortalecer a gestão municipal e
melhorar a qualidade dos serviços ofertados à população em situação
de extrema pobreza.
 Parágrafo Único.  As alterações aprovadas nesta Lei serão devida-
mente incorporadas na Lei n° 1284/2009, que “Dispõe sobre o Plano
Plurianual do Município de Avaré, para o período de 2010/2013”, Lei n°
1526/2011, que “Dispõe  sobre as diretrizes para elaboração e  exe-

cução da lei orçamentária para o ano 2012 e dá outras providências”
e Lei nº 1.531/2012, que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Orçamento-Programa para o exercício de 2012”.
Art. 2º  Para efeito de execução orçamentária o crédito ora aberto
classificar-se-á da seguinte forma:
8-  SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
08.02.01- Gestão de Programas Sociais
08.243.4010.2395 –Proteção Social Básica a Infância e Adoles-
cência
3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais
02- 500 005- Recurso Estadual -Proteção Social Básica  …....
+R$ 77.347,00

08.244.4010.2397 –Proteção Social Básica a Família
3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais
02- 500 005- Recurso Estadual -Proteção Social Básica........
+  R$ 19.347,00
08.243.4010.2399 –Proteção Social Especial a Infância e Ado-
lescência
3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais
02- 500 007- Recurso Estadual -PSE -Proteção Social Alta Com-
plexidade  ….                             + R$ 19.338,00

08.243.4010.2399 –Proteção Social Especial ao Idoso
3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais
02- 500 007- Recurso Estadual -PSE -Proteção Social Alta Com-
plexidade.....                              + R$ 45.122,00

Total do Crédito.............                R$ 161.154,00
Art. 3°  As despesas de que trata o artigo 1º desta Lei serão cobertas
com recursos oriundos do Governo Estadual.
Art. 4°  Fica ainda o Poder Executivo autorizado a suplementar por
decreto, as dotações das referidas ações até o limite necessário, nos
termos da legislação vigente.
Art. 5°  As despesas de que trata o caput do art. 1° dispõem de
suficientes dotações, conformando-se às orientações do Plano
Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em atendimento ao
art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 6°   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de maio de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Lei nº 1.577, de 22 de maio de 2012
(Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Conselho de

Obras Sociais de Avaré, objetivando a execução dos programas
DST/AIDS, Farmácia Popular e CEREST e dá outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, 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 -  Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Convênio
com o Conselho de Obras Sociais de Avaré - COSA, objetivando a
execução dos Programas Farmácia Popular, DST/AIDS e CEREST,
na Estância Turística de Avaré.
Artigo 2.º  - Poderá o Município, dentro de suas disponibilidades, ce-
der funcionários municipais para o desenvolvimento das atividades.
Artigo 3.º  - Fica fazendo parte integrante desta Lei, a minuta do Con-
vênio a ser firmado entre a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e
o Conselho de Obras Sociais de Avaré, bem como o plano de trabalho
elaborado, que terão vigência até 31 de dezembro de 2012, podendo
ser renovado sucessivamente por períodos de 01 (um) ano , medi-
ante termo aditivo se de interesse de ambas as partes, com a publi-
cação de extratos na imprensa oficial do município de Avaré, como
condição de eficácia do ato.
Artigo 4º - Celebrado o convênio o Poder Executivo dará ciência à
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré no prazo de 30
(trinta) dias.
Artigo 5.º  - As despesas decorrentes da aplicação da presente lei
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 07.01.05 –
10.303.1011.2388.0000-3.3.90.04.00-01-310.000-591 – R$ 110.000,00
e 07.01.05-10.303.10111.2388.0000 –3.3.90.04.00 – 05 – 300.024 –
592 – R$ 111.000,00, suplementadas, se necessário.
Artigo 6.º  - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2012.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de maio de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO
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Convênio Que Entre Si Celebram a Prefeitura da
Estância T urística De Avaré e o Conselho de

Obras Sociais de Avaré.

Pelo presente instrumento, a Prefeitura da Estância Turística de Avaré,
inscrita no CNPJ/MF n.º 46.634.168/0001-50, com sede na praça juca
novaes, 1169, neste ato representada pelo prefeito municipal em exer-
cício, senhor ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , brasileiro, casado, por-
tador do RG n. º 13.857.530 e do CPF/MF n. º 059.504.238-44,
doravante denominado simplesmente Prefeitura ; e COSA – Conse-
lho de Obras Sociais de Avaré, com sede na rua Pará n.º 925, neste
ato representada por sua presidente ........, portadora da cédula de
identidade n.º ................., doravante denominado simplesmente
COSA, convencionam o seguinte:

Capítulo I – do objeto
Cláusula 1ª - o presente convênio tem por objeto o repasse de verbas
pela Prefeitura, com a interveniência da Secretaria Municipal de Saú-
de de Avaré, e do Conselho Municipal de Saúde de Avaré, representa-
dos pelo senhor Áldrio Machado de Moura Leite, que passam a fazer
parte integrante deste instrumento, ao cosa, para fins de contratação
de profissionais necessários para atuarem na farmácia popular, auto-
rizado pela lei n.º .............., para atendimento da população deste
município, de acordo com o plano de trabalho aprovado pelo Conse-
lho Municipal de Saúde.

Capítulo II – das obrigações da prefeitura
Cláusula 2ª - a Prefeitura repassará ao Cosa, mensalmente, até o
dia 30 (trinta) do mês em que forem devidos os recursos financeiros
até o limite de  R$ ........................ (......................)  destinados ao
pagamento dos funcionários contratados e demais encargos a eles
relativos, tais como: salários, férias, 13º salário, fgts, rescisão
contratual, ônus decorrente de ação trabalhista e outros, de conformi-
dade com o cronograma de desembolso aprovado pelo Conselho, para
contratação e consecução de funcionários para a .............................,
correspondendo à uma equipe de trabalho, além da taxa administrati-
va de 3% (três por cento), que será usada para arcar com despe-
sa de serviços contábeis do cosa.
Cláusula 3ª - A Prefeitura também custeará gastos eventuais, decor-
rentes das convenções coletivas do trabalho das respectivas catego-
rias dos funcionários contratados, aplicados na manutenção da equi-
pe de funcionários para atuarem na ........................., desde que com-
provados e relativos ao programa em referência;
Cláusula 4ª -  A Prefeitura, arcará, desde que previamente consulta-
da, com os gastos relativos a programas de capacitação, reciclagem
e treinamento dos profissionais contratados para atuarem
....................;
Cláusula 5ª -  A Prefeitura compromete-se a responder pelos eventos
ensejadores de responsabilização civil e trabalhista, comprovadamente
oriundos dos funcionários ..................................., ressalvando aquilo
que for de responsabilidade do cosa na execução do repasse das
verbas nos pagamentos dos funcionários e documentos inerentes.
Cláusula 6ª - A Prefeitura compromete-se a arcar com os valores
devidos aos funcionários contratados pelo cosa em virtude de resci-
são do vínculo empregatício entre estes últimos, sendo que tais valo-
res serão apresentados pelo cosa à prefeitura, nos mesmos termos
do disposto nos itens 8, 8.1 e 8.2.
Cláusula 7ª - a prefeitura prestará ao cosa apoio jurídico e adminis-
trativo em todas as questões relacionadas ao .........................

Capítulo III – das obrigações do Cosa
Cláusula 8ª - O Cosa encaminhará à Prefeitura, através da Secreta-
ria Municipal de Saúde, mensalmente, prestação de contas dos ser-
viços recebidos, pagamento dos funcionários, recolhimentos
previdenciários e depósitos fundiários, e demais despesas havidas
em virtude do repasse, a qual será examinada pelo conselho munici-
pal de saúde, sendo liberados os recursos para o mês seguinte caso
a mesma seja aprovada.
§ 1º – a prestação de contas do primeiro mês da vigência do convênio será
examinada juntamente com a prestação de contas do segundo mês.
§ 2º – a não aprovação das contas apresentadas pelo Cosa à Prefei-
tura deverá ser feita por escrito, indicando detalhadamente os moti-
vos para tanto, dentro de 05 (cinco) dias úteis do recebimento das
mesmas, sob pena de serem tidas por aceitas e serem devidos os
recursos do mês subseqüente.
Cláusula 9ª - constituem encargos do Cosa a contratação dos funci-
onários para atuarem ......................, conforme processo seletivo tra-
tado nas cláusulas 11 e 12, quando não se tratar de funcionários
cedidos, devendo ainda arcar com a remuneração e demais encargos
aos mesmos relativos, sob dependência dos valores das verbas re-
passadas pela prefeitura tratado na cláusula II
Parágrafo Único . Caberá ao cosa proceder a demissão de funcioná-
rios que não cumpram as exigências ......................, após avaliação
neste sentido realizada por comissão composta de representantes
da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde.
Cláusula 10 - o pagamento da remuneração devida aos funcionários
contratados para execução do............................. deverá ser feita
pelo Cosa até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao vencido.

Capítulo IV – das obrigações do Conselho e Secretaria

Cláusula 1 1 – caberá à Secretaria Municipal de Saúde e Conselho
Municipal de Saúde:
a) prestar ao cosa a assistência requerida para a boa execução dos
contratados do convênio;
b) exercer ampla e completa fiscalização de todas as fases referen-
tes .................................., desde sua implantação até sua manu-
tenção.
c) definir critérios para a contratação de funcionários pelo cosa que
integrarão a ......................., mediante processo seletivo;
d) analisar as prestações de contas do Cosa referentes á contratações
........................................

Capítulo V – da contratação de pessoal
Cláusula 12 – a Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Munici-
pal de Saúde constituirão uma comissão examinadora com finalidade
exclusiva de executar processo seletivo para contratação de funcio-
nários para atuarem ..............................., definindo os critérios e
indicando ao cosa para as providências contratuais.
 Cláusula 13 –  tendo em vista a relevância social
..................................... para o Município de Avaré, a Prefeitura com-
promete-se a responder judicialmente em eventuais reclamações tra-
balhistas propostas por funcionários contratados para o programa em
referência.
Parágrafo Único. Os funcionários contratados pelo Cosa, nos ter-
mos da cláusula 12, por força deste convênio, serão subordinados à
prefeitura através da secretaria municipal de saúde, quem, através da
implantação, fiscalizará os serviços os empregos contratados, deter-
minará os horários de serviços, delegará ordens e o comando do pes-
soal a esta subordinados, obrigando-se o Cosa a realizar os paga-
mentos dos salários e demais encargos sociais.

Capítulo VI – da vigência e rescisão
Cláusula 14 – O presente convênio terá vigência até 31 de dezembro
de 2012, retroagindo a 1º de janeiro de 2012, contados da data de sua
assinatura, podendo ser renovado sucessivamente por período de 01
(um) ano, mediante termo aditivo se de interesse de ambas as par-
tes, devendo o extrato ser publicado na imprensa oficial do município
de Avaré como condição de eficácia do ato.
Parágrafo 1º.  A rescisão do presente ajuste poderá ocorrer a qual-
quer tempo por mútuo consentimento das partes ou denúncia de qual-
quer deles com antecedência de 60 (sessenta) dias, através de co-
municação por escrito, com exceção, ao caso do disposto no pará-
grafo segundo.
Parágrafo 2º. Ocorrendo a paralisação do repasse de verbas pelo
ministério da saúde/ secretaria estadual, a prefeitura poderá manter o
convênio assumindo os valores de repasse na mesma quantia e for-
ma, ou notificar expressamente ao cosa, da rescisão unilateral, com
30 (trinta) dias de antecedência, responsabilizando-se pelo pagamento
das rescisões trabalhistas e seus reflexos.

Capítulo VII – das disposições gerais
Cláusula 15 – os recursos financeiros envolvidos ao presente convê-
nio serão aplicados exclusivamente na contratação de equipe para
atuar ........................, de acordo com o cronograma de desembolso
e plano de aplicação aprovados pelo Conselho.
Cláusula 16 –  os documentos originais comprobatórios das receitas
e despesas realizadas na execução deste convênio serão obrigatori-
amente arquivados por ambas as partes, ficando à disposição do
Conselho Municipal de Saúde e do Tribunal de Contas de São Paulo.
Cláusula 17– cada parte comunicará por escrito à outra a existência
de qualquer reclamação, notificação, medida judicial ou extrajudicial
contra si e relacionado a este convênio.
Cláusula 18- o detalhamento operacional das atividades atribuídas a
cada parte e os pontos omissos serão definidos em conjunto pelas
partes por meio de correspondência ou de aditamento a este instru-
mento.
Cláusula 19 – as correspondências operacionais entre as partes se-
rão consideradas entregues quando protocoladas em seus respecti-
vos endereços.
Cláusula 20 –  a tolerância das partes não significa renúncia, perdão,
novação ou alteração do que foi convencionado.
Clausula 21 –  fica fazendo parte integrante do presente convênio o
plano de trabalho proposto.
Fica eleito o foro da Comarca da Estância Turística de Avaré para
dirimir qualquer dúvida inerente ao presente.
e, por estarem justas e acordadas, firmam o presente termo em 03
(três) vias de igual teor, para um só efeito.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em  de         de 2012

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

PRESIDENTE DO COSA

ALDRIO MACHADO DE MOURA LEITE
SECRETARIO MUNICIPAL DA SAÚDE

Testemunhas:-
Nome:                             Nome
RG:     RG:

Lei nº 1.578, de 22 de maio de 2012
(Dispõe sobre denominação de próprio público e dá outras providências.)

Autoria: V erª  Rosângela Paulucci Paixão Pereira
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , 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  - Fica denomina Rua JOSÉ FARIA , a via pública situada
nesta cidade, na Chácara Irmãos Faria, com as seguintes divisas e
confrontações: Inicia no ponto H, cravado no cruzamento da Rua 01
com a Rua Dona Carmen Dias Faria, segue em curvatura com raio de
concordância de 9,00 mts, perfazendo desenvolvimento de 13,88 mts
até o ponto I, confrontando com a área institucional 1, segue no rumo
magnético de 31º30"00’ NW, confrontando com a área institucional 1,
percorrendo a distância de 4,91 mts até o ponto J; segue no mesmo
rumo magnético, percorrendo a distância de 135,70 mts até o ponto
K; segue em curvatura como parte do desenvolvimento do raio de
concordância de 9,00 mts., medindo 9,28 mts até o ponto L; do ponto
J ao ponto L, confronta com a gleba I, de propriedade de Cláudio da
Silva Martiker; segue em curvatura como parte do desenvolvimento do
raio de concordância de 18,00 mts, medindo 6,45 mts até o ponto M,
onde confronta com a Gleba  I, de propriedade de Cláudio da Silva
Martiker; segue em curvatura como parte do desenvolvimento do raio
de concordância de 18,00 mts, perfazendo um desenvolvimento de
32,27 mts até o ponto M ; do ponto M até o ponto N, confronta com o
Sistema de Lazer 1, segue em curvatura como parte do desenvolvi-
mento do raio de concordância de 18,00 mts, medindo 23,17 mts até
o ponto O, confrontando com o Sistema de Lazer 2; segue em curva-
tura como parte do desenvolvimento do raio de concordância de 18,00
mts, medindo 28,14 mts até o ponto P; segue em curvatura do raio de
concordância de 9,00 mts, perfazendo um desenvolvimento de 8,43
mts, até o ponto Q; segue no rumo magnético de 31º30"00’ SE, numa
distância de 135,30 mts até o ponto R; do ponto O ao ponto R, con-
fronta com a Gleba 2, de propriedade de Cláudio Silva Martiker; segue
no mesmo rumo magnético, numa distância de 4,39 mts até o ponto
S; segue em curvatura do raio de concordância de 9,00 mts perfazen-
do um desenvolvimento de 14,39 mts até o ponto T; do ponto R ao
ponto T, confronta com a área institucional 2; segue por uma distân-
cia de 32,00 mts, confrontando com a Rua Dona Carmen Dias Faria
até o ponto H, marco de início destas medidas e confrontações, en-
cerrando a área de 3.206,13 metros quadrados, conforme matrícula
nº 55.726 do CRI de Avaré.
Artigo 2º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de maio de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DE GABINETE

DECRETOS

Decreto nº 3.212, de 21 de maio de 2012
(Dispõe sobre revogação de denominação de Via Pública.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de Avaré,

usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

D E C R E T A : -

Artigo 1º.  Fica revogada a denominação da Rua ELI LEME DA SIL-

VA, uma faixa de terras, situada no Jardim Botânico, partindo da Rua

Carlos Papa, seguindo na divisa de um lado com o sistema de lazer I;

de outro lado com o sistema de lazer J, atingindo a Avenida Ouro

Verde, junto ao Residencial Porto Seguro.

Artigo 2º -  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 21 de maio de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA

PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA

SUPERVISOR DA SECRETARIA
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Decreto nº. 3.217, de 22 de maio de 2012.
(Organiza a Comissão Especial Para Estudos de Restos a Pagar, e adota outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito Municipal de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei:-
Decreta:-
Artigo 1º  – Fica organizada, na forma abaixo, a Comissão Especial Para Estudos de Restos a Pagar, com
os seguintes membros:
Glauco Fabiano F. de Oliveira;
Luiz Antonio Lopes Peres;
Elias Martins;
Jaime Aparecido Pepe;
Maria José da Cunha;
Napoleão Moreira Junior;
Orlando Bricoletti Medaglia;
Vinicius Cavalcanti Falanghe.
Artigo 2º  – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 22 de maio de 2012.

Rogélio Barcheti Urrêa
Prefeito

Antonio Carlos Garcia Pereira
Supervisor da Secretaria

Decreto nº 3.219, de 22 de maio de 2012
( Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito    adicional especial.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
D e c r e t a:-
Art. 1°  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir na Contabilidade Municipal um Crédito Adicional Especial
no valor de R$ 161.154,00 (Cento e  sessenta e um mil, cento e cinqüenta e quatro reais) , destinado a
atender despesas com o custeio de serviços socio-assistenciais, com a finalidade de fortalecer a gestão
municipal e melhorar a qualidade dos serviços ofertados à população em situação de extrema pobreza.
Parágrafo Único.  As alterações aprovadas nesta Lei serão devidamente incorporadas na Lei n° 1284/
2009, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Avaré, para o período de 2010/2013”, Lei n°
1526/2011, que “Dispõe  sobre as diretrizes para elaboração e  execução da lei orçamentária para o ano
2012 e dá outras providências” e Lei nº 1.531/2012, que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamen-
to-Programa para o exercício de 2012”.
Art. 2º  Para efeito de execução orçamentária o crédito ora aberto classificar-se-á da seguinte forma:
8-  SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
08.02.01- Gestão de Programas Sociais
08.243.4010.2395 –Proteção Social Básica a Infância e Adolescência
3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais
02- 500 005- Recurso Estadual -Proteção Social Básica  …....                +R$ 77.347,00

08.244.4010.2397 –Proteção Social Básica a Família
3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais
02- 500 005- Recurso Estadual -Proteção Social Básica........                 +  R$ 19.347,00

08.243.4010.2399 –Proteção Social Especial a Infância e Adolescência
3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais

02- 500 007- Recurso Estadual -PSE -Proteção Social Alta Complexidade  ….       + R$ 19.338,00

08.243.4010.2399 –Proteção Social Especial ao Idoso
3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais
02- 500 007- Recurso Estadual -PSE -Proteção Social Alta Complexidade.....              + R$ 45.122,00
Total do Crédito.............                R$ 161.154,00
Art. 3°  As despesas de que trata o artigo 1º desta Lei serão cobertas com recursos oriundos do Governo
Estadual.
Art. 4°  Fica ainda o Poder Executivo autorizado a suplementar por decreto, as dotações das referidas
ações até o limite necessário, nos termos da legislação vigente.
Art. 5°  As despesas de que trata o caput do art. 1° dispõem de suficientes dot ações, conformando-se às
orientações do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em atendimento ao art. 16 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Art. 6°   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de maio de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO
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Maquinários já estão
realizando os serviços de
conservação de duas estra-
das rurais do município, a
AVR 352 (Estrada da Es-
caramuça), num trecho de
3,7 km, e a AVR 152 (Es-
trada do Pesqueiro Villen),
num trecho de 2,2 km. Se-
gundo informações da Se-
cretaria Municipal da Agri-
cultura e Abastecimento, o
Estado entrou com os ser-
viços e, em contrapartida,
a Prefeitura entrou com a
retirada e colocação de cer-
cas, alimentação e hospe-
dagem dos funcionários
que executam a obra.

A previsão de término,
de acordo com a CO-
DASP - Companhia de
Desenvolvimento Agríco-
la de São Paulo -, órgão
da Secretaria de Estado e
Abastecimento, responsá-
vel pela execução das
obras, é de 60 dias.

“O programa, inédito
em Avaré, beneficia pro-
dutores rurais e usuários
das AVRs, inclusive fo-
menta o turismo, já que a
AVR 152 é muito freqüen-
tada por turistas, já que é
caminho para um pesquei-
ro de grande movimento
na cidade”, destacou o se-
cretário da Agricultura e
Abastecimento, Pedro
Lucchesi.

O Programa “Melhor
Caminho” foi instituído
em 17 de abril de 1997,
para a elaboração de con-
vênios entre a Secretaria
de Agricultura e Abasteci-
mento do Estado de São
Paulo e as Prefeituras Mu-
nicipais. É destinado à ela-

Melhorias em estradas rurais
beneficiarão agricultores do município

A G R I C U L T U R A:

Máquinas trabalham na Estrada da Escaramuça

boração de convênios en-
tre a Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento e
Prefeituras Municipais
para a execução de obras
de recuperação de estra-
das rurais de terra do mu-
nicípio.

Tem como objetivos a
readequação das platafor-
mas das estradas rurais de
terra, para a implantação
de sistema de drenagem
eficiente; dotar os pontos
de deságue da estrada, de
estruturas que evitem a
ocorrência de erosão nas
propriedades, como terra-
ços ou bacias de captação,
favorecendo a infiltração
das águas pluviais e a re-
carga do lençol freático;
melhorar as condições de
suporte e rolamento das
pistas das estradas rurais.

Em visita realizada na
última quarta-feira, 23,
representantes da Secre-
taria Municipal de Plane-
jamento e Obras da Es-
tância Turística de Ava-
ré, verificaram o bom
andamento da obra de
construção da primeira
unidade do Projeto Que-
ro Vida da região.

O Projeto Quero Vida
trata-se de um centro-dia
de convivência para ido-
sos semidependentes e de
baixa renda, cujas famíli-
as não tenham condições
de prover os cuidados ne-
cessários ao longo dia.

M E L H O R   I D A D E :

Obra do Projeto Quero Vida caminha a todo vapor

O Projeto é uma inicia-
tiva do Governo de São
Paulo, coordenada pela pas-
ta de Desenvolvimento So-
cial - Seds, que apóia mu-

nicípios para a implantação
de espaços de acolhimen-
to, proteção e convivência
a idosos semidependentes,
com idade igual ou superi-

or a 60 anos e que se en-
contram em situação de vul-
nerabilidade social. Ao ofe-
recer melhores condições
de vida ao idoso, o Projeto

evita assim abrigamentos
desnecessários.

Futuridade
O Quero Vida é mais

uma ação que integra o
Futuridade - Plano Esta-
dual para a Pessoa Idosa,
cujo objetivo é criar ins-
trumentos que possibili-
tem e incentivem a pro-
moção de ações voltadas
a este público e a sensibi-
lização em relação ao pro-
cesso de envelhecimento
no estado de São Paulo,
de forma a cumprir o Es-
tatuto do Idoso e o Plano
de Ação Internacional
para o Envelhecimento.
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A Ç Ã O   S O C I A L :

Em 30 edições, o Projeto Prefeitura no Bairro já realizou diversos
casamentos comunitários

30° Projeto Prefeitura no Bairro será
no Santa Elizabeth neste sábado

O Projeto Prefeitura no
Bairro acontece neste sá-
bado, 26 de maio, no Bair-
ro Santa Elizabeth. A ação
social iniciada no atual go-
verno com a proposta de
levar toda a estrutura de
serviços oferecidos pelo
município para perto dos
cidadãos, chega à sua 30ª
edição, acolhido inteira-
mente pelas comunidades.

O Prefeitura no Bairro
será realizado a partir das
9 horas, na EMEB José
Rebouças de Carvalho,
que fica na Rua Avelino
Fernandes n.º 70 e irá aten-
der também aos morado-
res dos bairros vizinhos.

Até às 17 horas, os di-
versos setores do Governo
Municipal estará atendendo
às necessidades do bairro por

O Projeto oferece serviços como testes de
glicemia e aferições de pressão arterial

meio da facilitação de vári-
os serviços, como expedição
de RG e outros documen-
tos, prática de esportes, pro-
moções culturais, orienta-
ções jurídicas, serviços de
saúde, informações sobre
água e luz, entre outros.

Os servidores munici-
pais vão permanecer à dis-
posição dos moradores para
acolher suas reivindicações.
A Secretaria da Saúde, por
exemplo, disponibilizará
atendimento médico duran-
te o período sem necessi-

dade de agendamentos.
Além disso, o projeto Pre-
feitura no Bairro também
oferecerá cortes de cabelo
e promoverá brincadeiras.

O projeto é um grande

facilitador de serviços por
permitir à população a que-
bra de barreiras burocráti-
cas e o intercâmbio com os
setores da administração
pública, levando reivindica-

ções e anseios da popula-
ção de forma direta, inclu-
sive a qualquer secretário
ou mesmo ao próprio pre-
feito, que se faz presente
durante todo o evento.

O B R A S :

O Governo Municipal
da Estância Turística de
Avaré, atendendo ao ape-
lo dos pais de alunos da
rede municipal de ensino,
está reconstruindo a Esco-
la Licínia de Oliveira Gua-
zelli, uma obra moderna,
estimada em aproximada-
mente 1 milhão de reais,
com previsão de término
para abril de 2012.

Após sua conclusão, o
prédio terá sua capacidade

Reconstrução da EMEB Licínia de Oliveira
Guazzelli chega à sua fase final

duplicada e passará a aten-
der 300 crianças, trazendo
os alunos que hoje estudam
no prédio do Centrinho de
volta ao local. Assim, o
município deixará de locar
o atual Centrinho, gerando
economia para os cofres
públicos.

Com mais de mil me-
tros quadrados de área
construída, a obra está di-
vidida em três áreas: pe-
dagógica, administrativa e

convivência. A área peda-
gógica possui 8 salas, sen-
do 6 salas de aula com área
útil de 47,25 metros qua-
drados.

Também contará com
uma sala de informática e
uma de leitura. A área ad-
ministrativa possui direto-
ria, secretaria, almoxarifa-
do, coordenação pedagó-
gica, depósito de material
pedagógico, sala de profes-
sores e banheiro para pro-

fessores.
Por fim, a área de con-

vivência possui pátio co-
berto, sanitários masculi-
no e feminino, refeitório
fechado de 72,90 metros
quadrados, com uma co-
zinha, despensa e sanitá-
rios para funcionários.

É o Governo Munici-
pal investindo cada vez
mais para que o municí-
pio tenha uma educação
básica de qualidade.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 099/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr Glauco Fabiano Favaro de Oliveira,
considerando desistência do 236º classificado,  convoca os classificados no Concurso Público  nº 006/
2010, publicado em 30/10/2010, homologado em 06/01/2011, publicado em 08/01/2011, prorrogado pelo Decre-
to nº 3016 de 29/12/2011, publicado em 07/01/2012, para o cargo de Professor de Educação Básica I,
conforme classificação abaixo descrita;  para contrato temporário regido pelo CLT até o final do presente ano
letivo; para comparecerem 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
245º CINTIA DE CASSIA JONAS
Estância Turística de Avaré, aos 24 dias do mês de Maio de 2012.

GLAUCO FABIANO FAVARO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Administração

CONVOCAÇÃOCONCURSO PÚBLICO

DECON

Declaração/notificação do administrador municipal
Em cumprimento à cláusula contratual e ao artigo 2º da Lei nº9.452, de 20 de março de 1997, e artigo 46,
parágrafo 15 da Lei Orgânica Municipal, pelo presente termo NOTIFICAMOS a Câmara Municipal, os
Partidos Políticos, as Entidades Empresariais e os Sindicatos dos Trabalhadores com sede neste Muni-
cípio, que a municipalidade através DO CONVENIO N° 061/2012 com a Secretaria de Esporte,Lazer e
Juventude do Estado de São Paulo, recebeu os recursos financeiros no valor de R$ 330.000,00 (trezentos
e trinta mil reais), que serão destinados a realização do Evento Intitulado “56° JOGOS REGIONAIS DA 8°
REGIÃO” . Estância Turística de Avaré aos 25 dias do mês de maio do ano de 2012.

Rogelio Barcheti Urrea
Prefeito da Estância T urística de Avaré
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Funcionárias da Prefeitura de
Avaré  são homenageadas na FSP

Trabalho de funci-
onárias da Prefeitura
Municipal da Estância
Tur í s t i ca  de  Avaré ,
desenvolvido na Se-
mades  -  Sec re ta r i a
Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimen-
to Social recebe men-
ção honrosa da FSP
Facu ldade Sudoeste
Paulista com a apre-
sentação do pro je to
socioeducativo tendo
como público-alvo cri-
anças, adolescentes e
as famíl ias que resi-
dem no terr i tório do
CSU - Centro Comu-
nitário Urbano.

O trabalho apresen-
tado por  Márcia Pi-
nheiro da Silva e  Ta-
tiane Aparecida Biason
com a supervisão de
Evelise Aparecida Bar-
boza relata as ativida-
des nas áreas de assis-
tência social, educa-
ção, esporte e cultura
sobre a perspectiva so-

P R E M I A Ç Ã O :

cioeducat iva e tam-
bém no eixo da profis-
sionalização, prepara-
ção  e  i nse rção  no
mercado de trabalho.

Vale ressaltar o tra-
balho profissional des-
sas assistentes sociais
que realiza a inclusão
e acompanhamento de
crianças e adolescentes
através da avaliação
socioeconômica das fa-
mílias, com visitas do-
miciliares, quando per-
tinentes, assim como
faz buscas ativas das
famílias para a partici-

pação social, portanto
torna-se indispensável
a utilização desses pro-
fissionais para a garan-
tia dos direitos sociais.

O assistente Social
é um profissional que
reconhece a famí l ia
como “célula mater”
da  soc iedade ,  com
atendimento de escuta
qualificada, é uma pre-
missa do trabalho so-
c ia l  no CSU, e este
deve ser  executado,
pautado na ética e na
intervenção do pleno
exercício da cidadania.



T U R I S M O  :

Ouvidoria Municipal:

3711-2500
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E S P O R T E S :

DEMONSTRATIVOS
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A ambientalista
Gabrielle
Brandão
marcará

presença no
evento

M E I O   A M B I E N T E :

Avaré realizará VII Fórum de Educação
Ambiental e Integração Regional

A Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré,
através da Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambien-
te, promoverá o VII Fó-
rum de Educação Ambien-
tal e Integração Regional
de Avaré, que acontecerá
no dia 28 de Maio de 2012
das 8h00 às 22h00.

O evento abordará te-
mas importantes para a
conscientização da preser-
vação do Meio Ambiente,
tais como Energia e Meio
Ambiente, Recuperação
de Áreas Degradadas,

PROGRAMAÇÃO
28/ 05/ 2012
MANHÃ
08:00 – Credenciamento e entrega de material
08:30 – Composição da Mesa/ Hino Nacional
09:00 às 10:30 – Palestra Energia e Meio Ambiente
- Luciana Martins Menegatto –  Analista de Meio
Ambiente – DUKE ENERGY
10:30 às 11:00 – Coffee- break
11:00 ÀS 12:00 – Palestra Recuperação de Áreas
Degradadas - Heber Brianeze Fuentes – Biólogo –
Perito Ambiental Faculdade Eduvale

ALMOÇO DAS 12:00 às 14:00

TARDE
14:00 às 15:30 – Palestra Consumo Consciente de
Água - José Carlos Santos Peres – Operador de
Tratamento de Água – SABESP
15:30 às 16:00 – Coffee-break
16:00 às 17:30 – Palestra Preservação do Meio
Ambiente - Gabrielle Brandão –  Ambientalista  do
INSTITUTO AMBIENTAL GABRIELLE BRANDÃO
17:30 às 18:00 – Palestra A importância da Preserva-
ção dos Mananciais X Antropismo da Mata Ciliar e Uso
Racional da Água. - Luíz Adriano Silva- Formando

NOITE
19:30 às 21:00 – Palestra Responsabilidade Social
Empresarial - Fábia Mendes Monte Cristo de Alen-
car – Gerente Corporativo do Sistema de Gestão –
MELITTA DO BRASIL
21:00 às 21:30 – Coffee- break
21:30 ás 22:00 – Considerações finais

Consumo Consciente de
Água e Preservação do
Meio Ambiente, este será
abordado pela ambienta-
lista Gabrielle Brandão,
fundadora do Instituto
Ambiental Gabrielle Bran-
dão. Gabi, como é conhe-
cida, tem apenas 14 anos
de idade e vem se desta-
cando na luta pela preser-
vação do Meio Ambiente.
Autora de diversas can-
ções e poemas que falam
sobre o tema, Gabrielle foi
destaque da revista Toda-
Teen e de várias outras

matérias em jornais e re-
vistas, o que lhe rendeu
um prêmio que ela rece-
berá no mês de julho na
França.

Faculdades, escolas
públicas e privadas, en-
fim, toda a população de
Avaré está convidada
para participar. Ao final
do fórum,  todos os ou-
vintes receberão certifi-
cado de participação. O
VII Fórum de Educação
Ambiental e Integração

Regional de Avaré será
realizado na Avenida
Prefeito Misael Euphrá-
sio Leal n° 265, Jardim
América, prédio da Fa-
culdade Eduvale.

Todos estão convida-
dos para um momento de
reflexão, pois só podemos
preservar aquilo que co-
nhecemos. Qualquer dúvi-
da, ligar para a Secretaria
Municipal de Meio Ambi-
ente - telefones 3711-2559
ou 3711- 2573.

Na tarde desta quar-
ta-feira, 16, a Secretaria
Municipal de Esportes
da Estância Turística de
Avaré recebeu todo o
material esportivo que
será utilizado durante a
realização dos 56º Jogos
Regionais, que será rea-
lizado no município de
15 a 28 de julho.

Com as obras de ade-
quação das 12 praças
esportivas em pleno an-
damento, os alojamentos
para as delegações prati-
camente definidos, a re-
alização de um Pré Con-
gresso com a participa-
ção de 32 municípios,
algo inédito nos 56 anos
dos Jogos, a implantação
de um boletim esportivo
online, e a aquisição de
materiais esportivos para

E S P O R T E S :

Material esportivo para os Jogos
Regionais já foram entregues

todas as modalidades,
Avaré sediará um dos me-
lhores Jogos Regionais da
8ª Região e deixará um
grande legado esportivo
para o município.

Dentre os materiais es-
portivos adquiridos estão
bolas e redes oficiais para
as modalidades como: fut-
sal, vôlei, basquete, hande-
bol, futebol de campo e bi-
ribal, além de equipamen-
tos para o atletismo como
dardos, martelos e disco e
outros itens indispensáveis
para a realização das com-
petições que incluem cole-
tes, apitos, cones, kimono,
bermuda, macaquinho e
touca para natação, até
mesmo equipamentos para
a sala de fisioterapia desti-
nada aos atletas.

Os Jogos Regionais são

disputados pelas represen-
tações municipais do esta-
do de São Paulo e realiza-
dos anualmente pela Secre-
taria da Juventude, Espor-
te e Lazer, em conjunto
com os municípios–sede.
Normalmente são realiza-
dos no mês de julho. As
competições são realizadas
em oito regiões esportivas.

Os Jogos Regionais ti-
veram início em 1950, na
cidade de Presidente Pru-
dente, oeste do estado com

a finalidade da revelação
de novos talentos. Desde
aquela época, os campeo-
natos que se realizavam
em algumas regiões pau-
listas evoluíram e se tor-
naram eliminatórios para
Jogos Abertos do Interior.

A Estância Turística
de Avaré, após grande
campanha, foi escolhida
para sediar os Jogos Re-
gionais 2012 da 8ª Região
Desportiva que abrange
63 cidades.
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No dia 11 de maio, os alunos do Centro de Educação Infantil – CEI “Professora
Jandira Pereira” prestaram homenagens às mães, com a realização de apresenta-
ções, desfile das profissões e slides, onde foi apresentado o dia-a-dia das crianças.

Juntamente com as homenagens prestadas, aconteceu a VII Festa do Pastel, que
já faz parte do calendário do CEI.
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 E D U C A Ç Ã O :

CEI “Jandira Pereira” realiza
festas das mães e do pastel
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S A Ú D E :

Equipe de Avaré do SAMU Regional V ale do Jurumirim

SAMU realizará curso de atendimento pré hospitalar
O SAMU Regional

Vale do Jurumirim realiza-
rá nos dias 26 e 27 de maio
de 2012 o I curso de aten-
dimento pré hospitalar. O
curso, totalmente gratuito,
terá a duração de 20 ho-
ras com direito a certifica-
do e será destinado exclu-
sivamente à profissionais
da área de saúde e estu-
dantes em enfermagem.

Estão disponíveis ape-
nas 60 vagas, devido ao
espaço. Caso a demanda
seja maior que a disponi-
bilidade, os remanescen-
tes serão listados para um
curso posterior.

As inscrições deverão se
feitas pessoalmente na sede
do SAMU Avaré, situada na
Rua Lázaro Amaral Leite n.º
394, de segunda a sexta-fei-
ra das 09:00 às 11:00 e das

PROGRAMAÇÃO DO I CURSO DE
ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

SÁBADO – 26 DE MAIO DE 2012
TEORIA
08:00 às 08:40 – Introdução sobre SAMU
08:45 às 09:30 – Avaliação Primária de Atendimento
09:30 às 10:00 – Intervalo
10:00 às 10:45 – Queimaduras / Choque
10:45 às 11:30 – Parada Cardio Respiratória
11:30 às 12:00 – START
AULA PRÁTICA
13:00 às 14:30 – Técnicas de Rolamento
14:30 às 16:00 – Parada Cardio Respiratória
16:00 às 17:30 – Técnicas de Imobilização
DOMINGO – 27 DE MAIO DE 2012
AULA PRÁTICA
08:00 às 09:30 – Técnicas de Pranchamento em Pé /
Deitado
09:30 às 11:00 - Parada Cardio Respiratória
11:00 às 12:30 – Tirada de veículo com KED e retirada de
capacete
DOMINGO À TARDE
13:00 às 14:00 – Simulado START
14:00 às 15:00 – Afogamento
15:00 às 16:00 – Avaliação do Curso
16:00 às 17:00 – Entrega de Certificados

14:00 às 16:00. Os interes-
sados  devem estar munidos
do registro de classe profis-

sional ou RA do aluno de
enfermagem, além de entre-
gar 3Kg de alimentos não

perecíveis, que serão desti-
nados ao RAFA e ao Asilo
São Vicente de Paula.

Empresários
conhecem as

principais
ferramentas para

atrair, conquistar e
manter clientes e
incrementar as

vendas

O Escritório Regional
do Sebrae-SP em Botuca-
tu realiza no dia 28 de
maio, em Avaré, no Hotel
Villa Verde, às 19h30, a
palestra “Cliente Bem
Atendido Volta”, destina-
da para o comércio vare-
jista e este encontro faz
parte de um conjunto de
eventos temáticos com
palestras sobre os princi-
pais assuntos que envol-

E M P R E E N D E D O R I S M O :

RETIRE GRATUITAMENTE O
SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE  AVARÉ NO  PAÇO
MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

Sebrae-SP mostra em Avaré que “Cliente Bem Atendido Volta”

vem gestão empresarial no
dia a dia do negócio.

O evento é fruto de
uma parceria entre Prefei-
tura Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré,
através da Secretaria Mu-
nicipal de Indústria, Co-
mércio, Ciência e Tecno-
logia com a Associação
Comercial, Industrial e
Agropecuária, Sincomér-

cio, Sala do Empreende-
dor e Sebrae-SP.

A palestra tem como
proposta orientar os em-
presários do setor sobre a
importância da utilização
de ferramentas e técnicas
para a retenção e fideliza-
ção do cliente. Os motivos
que levam o cliente a com-
prar na empresa, como
conhecer e como fidelizar

o cliente são algumas
questões que serão abor-
dadas durante o encontro.

Após assistirem à pa-
lestra, os empresários são
estimulados a trocar expe-
riências e a oferecer de-
poimentos sobre o tema
do encontro, sempre com
o propósito de contribuir
para a melhoria ou a trans-
formação dos negócios.
Ao final do encontro os
empresários têm a opor-
tunidade de ampliar suas
redes de contato em um
“Café com Negócios”.
Além disso, os participan-
tes recebem um resumo
do tema debatido durante
o evento, como instru-
mento de consulta para
implantar as novas estra-
tégias e os novos modelos

de gestão em seus empre-
endimentos.

O Circuito Sebrae é
elaborado com base no
programa Empresas
Avançadas. Em todas as
regiões do Estado são re-
alizadas palestras gratuitas
para interação e o com-
partilhamento de infor-
mações entre os empre-
sários participantes por
meio de debates e depoi-
mentos de experiências
em gestão de empresas.
Esses novos conhecimen-

tos e trocas de conheci-
mentos podem ser aplica-
dos para melhorar a lu-
cratividade e promover o
crescimento da empresa.
Serviço
Evento: “Comércio Vare-
jista: Cliente bem atendi-
do volta”
Data: 28 de maio
Horário: 19h30
Local: Hotel Villa Verde
Endereço: Avenida Paulo
Novaes, 1, Avaré-SP
Informações: (14) 3815.9020
ou 0800.570.0800
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 M E M Ó R I A   V I V A :
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Rememorando as
festas do Divino
Sacras e profanas, típicas celebrações
marcaram época em Avaré

GESIEL JÚNIOR

Na Vila do Rio Novo,
segundo anotação de Jan-
go Pires, a primeira Fes-
ta do Divino deu-se em
maio de 1879 durante o
paroquiato do padre An-
tônio Gomes Xavier. Foi
festeiro o capitão Timóteo
Henrique da Cruz, tam-
bém conhe-
cido como
“T imóteo
Barata”.

A maio-
ria dos estu-
diosos acre-
dita que tais
celebrações
principiaram
no Brasil já
no século
XVI, por ini-
ciativa de portugueses.

No Estado de São Pau-
lo, entretanto, conforme re-
gistro do pesquisador Alceu
Maynard de Araújo, a pri-
meira localidade a festejar
o Divino Espírito Santo, no
ano de 1761, foi Guara-
tinguetá. “Divino era fes-
ta organizada usualmente
por gente da elite (fazen-
deiros, comerciantes etc),
enquanto a de São Bene-
dito era ‘festa de pobre’”,
observou.

Correspondendo à
Festa de Pentecostes no
calendário oficial da Igre-
ja Católica (em que se co-
memora a descida do Es-
pírito Santo sobre os
apóstolos, 50 dias após
a Páscoa), a Festa do
Divino é uma das mais
tradicionais do país.

Procissão da Festa do Divino, tendo à frente a Irmandade do Santíssimo Sacramento,
pela Rua Pernambuco, 1936

Leilão de gado movimentava a festa no Largo da
Matriz, 1935.

Diversões profanas –
“A festa do Nhô Juca foi
memorável” relatou Jango
em referência à organizada
pelo tenente coronel José
Vicente do Amaral Leite,
seu tio, no ano de 1882.
“Muito interessante na épo-
ca, mais interessante hoje e
interessantíssima para a ge-
ração nova”, avaliou.

C o s t u -
meiramente
os preparati-
vos começa-
vam duas se-
manas antes
com a che-
gada de car-
ros de boi
transportan-
do produtos
para a oca-
sião. Os veí-

culos desciam a Travessa
da Matriz (atual Rua Rio
Grande do Sul) e eram
acolhidos com entusiasmo
por populares. Vinham
também doceiros, entre os
quais Mestre Chico e Mãe
Bárbara, de Sorocaba.

Nesse meio tempo,
grupos de devotos empu-
nhando a bandeira do Di-
vino percorriam os quar-
teirões, ao toque de um
tambor, para angariar do-
nativos em dinheiro ou es-
pécie. Um violeiro os
acompanhava para agrade-
cer, em versos cantados,
aos colaboradores.

A parte profana dos
festejos constava de lei-
lões de prendas, levanta-
mento do “pau de sebo”,
no alto do qual eram colo-
cados alguns mil réis, e do

mastro do Divino, sob a
salva de morteiros, quei-
ma de fogos e fogueira.

Outro evento atrativo
nessa festa era a encena-
ção de peças teatrais em
palco montado na casa do
professor João Padilha de
Queiroz, no Largo da Ma-
triz. Personalidades im-
portantes, como o intelec-
tual Maneco Dionísio, to-
mavam parte como atores.

Há um século - Em
1912, tendo como festeiro
o capitão Israel Pinto de Ara-
újo Novaes, o Divino foi
celebrado no mês de janeiro
“com o máximo esplendor,
que não foi prejudicado pela
chuva, que quase continua-
damente se desprendia das
nuvens”, noticiou “A Co-
marca de Avaré”.

O mesmo jornal infor-
ma que esse abastado fa-
zendeiro “não se poupou a
despesas para que o Espí-
rito Santo fosse aqui con-
dignamente festejado”.
Auxiliaram-no, sorteados
no ano anterior, Ludovico
Lopes de Medeiros como
alferes de bandeira (ele era
o prefeito na época) e Joa-

quim Lopes de Almeida
como capitão do mastro.

A festa abriu-se com a
alvorada. Já a solenidade
religiosa foi presidida pelo
vigário geral do Bispado
de Botucatu, monsenhor
Paschoal Ferrari. Após a
procissão, animada pelos
acordes da banda do ma-
estro Itagiba, o povo par-
ticipou da missa campal na
qual pregou o padre José
Messias de Aquino.

Em sua pregação, pa-
dre Aquino lembrou aos
fiéis “as muitas graças que
devem esperar do Parácli-
to”, expressão de origem
grega, cujo significado é
“aquele que consola ou
conforta; aquele que enco-
raja e reanima; aquele que
revive; aquele que interce-
de em nosso favor como
um defensor numa corte”.
No sentido cristão esse ter-
mo é empregado para se
referir ao Espírito Santo.

Terminada a missa, o
pároco saía pelo largo po-
eirento e enfeitado com
coqueiros e bandeirolas
coloridas para distribuir
roscas preparadas pelas

quituteiras. Muitos guarda-
vam pedaços para cura de
males como defluxo e tos-
se comprida.

“Dezenas de crianças,
vestidas de anjos – relem-
bra a cronista Anita Ferrei-
ra De Maria – esperavam
inquietas a distribuição de
cartuchos de papel de seda,
todo frisado e cheio de ba-
las e guloseimas”.

Após os rituais sagra-
dos, o tradicional leilão de
prendas movimentava a
praça central, tendo como
atração “belos fogos de
artifício preparados pelos
hábeis pirotécnicos Miguel
Bocci e Paschoal Lucia-
no”, conforme registro da

imprensa da época.
Tradição finda – Nas

décadas seguintes a Festa
do Divino prosseguiu sem
muita regularidade. Entre
os anos 1930 e 1950, al-
gumas foram promovidas
com realce durante os pa-
roquiatos dos padres José
Fernandes Tavares e Cel-
so Diogo Ferreira. Nos fim
dos anos 1960 a comemo-
ração desapareceu.

Contudo, em 1979, o
pároco de Nossa Senhora
das Dores, padre Almir
dos Santos Pereira orga-
nizou a última edição da
festa na tentativa, sem
êxito, de reativar a antiga
tradição religiosa.

Pomba branca,
símbolo bíblico

do Divino Espírito
Santo.
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S O L I D A R I E  D A D E :

Primeira dama Maria Silvia Pedro e funcionários do fundo Social de Solidariedade

Campanha do Agasalho 2012 é
realizada com sucesso em Avaré

No último sábado,
18, Avaré organizou
um mutirão para arre-
cadação de agasalhos
para a campanha 2012.
A ação organizada pelo
Fundo Social de Soli-
da r iedade  de  Avaré
contou com a parceria
da Sabesp, do Tiro de
Guerra, da Academia

A Academia Militar de Defesa Pessoal da Estância T urística de Avaré é uma
grande parceira nas campanhas realizadas no município Fiel Avaré marca presença na Campanha do Agasalho 2012

Militar de Defesa Pes-
soal e das policias Ci-
vil e Militar.

Os voluntários per-
correram todos os bair-
ros da cidade, recolhen-
do as doações feitas por
moradores nas residên-
cias. Ainda na cidade,
haviam caixas coletoras,
nas quais puderam ser

depositados calçados,
roupas e cobertores em
bom estado.

O Fundo Social de
Solidariedade de Avaré
informa que a campa-
nha continua e que do-
ações ainda poderão
ser  depos i tadas  nas
caixas espalhadas por
diversos pontos de co-
leta do município, tais
como Paço Municipal
e sede do Fundo Soci-
al. Informa ainda, que
os moradores dos Bair-
ros Jardim Vera Cruz,
Duílio Gambini, Jardim
Pres idenc ia l ,  San ta
Môn ica ,  Camargo ,
Avaré I e II e Alto da
Boa Vista receberão a
visita de voluntários da
Sabesp no 02 de junho
de 2012 para realizar
as suas doações.

Out ra  impor tan te
parceria realizada no
ano de 2012 foi com
torcida Fiel Avaré que

CVV – CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Fone: (14) 3733-2525
(das 19h00 às 23h00 todos os dias)

Av. Prof. Celso Ferreira da Silva, 1001
Jd. Europ a - Avaré SP

O AMIGO QUE VOCÊ PROCURA
ESTÁ DO OUTRO LADO DA LINHA”

também esteve duran-
te toda a manhã do úl-
timo sábado recolhen-
do  doações  para  a
campanha.

“Apesar de ainda
não termos contabiliza-
do o número de arre-
cadações, o que nos
deixa muito feliz com

a campanha desse ano é
que a população com-
par t i lhou do s logan
‘Roupa boa,  a gente
doa’, pois só foram do-
adas peças de excelente
qualidade”, afirma Ma-
ria Silvia Pedro, primei-
ra-dama e presidente do
Fundo Social.

O slogan da Campa-
nha do Agasalho 2012
é “Roupa boa, a gente
doa”. Os pontos de co-
le ta  são comérc ios ,
igrejas, escolas e repar-
tições públicas, além da
sede do Fundo Social
que fica na Rua Mara-
nhão, 1578.


