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Em comemoração a
Semana da Pátria, em que
se celebra em 7 de setem-
bro o Dia da Independên-
cia, a Escola Municipal de
Educação Básica –
EMEB “Celina Villela
Duarte Bruno”, do Balne-
ário Costa Azul, realizou
uma cerimônia cívica na
estrada do bairro, onde
houve a execução dos hi-
nos pátrios oficias e a
apresentação da Fanfarra
Marcial da Escola.

A comunidade marcou
presença incentivando e
prestigiando mais uma vez
os eventos realizados por
aquela unidade educacio-
nal. “Nossa escola priori-
za uma gestão democráti-
co-participativa, quando
incentiva e estimula a sen-
sibilidade ao patriotismo”,
afirmou o professor Celso
Melo de Oliveira, que
também é regente da Fan-
farra Marcial.

Ele agradece a presen-
ça da equipe da Secretaria
Municipal da Educação, as
supervisoras Adalta e Cris-
tina e as coordenadoras
Salete e Vilma pelo valio-
so apoio. “Associar função

EMEB “Celina Bruno” realiza cerimônia
em comemoração a Semana da Pátria

COMUNICADO
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

TERÁ NOVO ENDEREÇO
A Secretaria Municipal de Assistência e Desen-
volvimento Social informa que, para melhor aten-
dimentos para os beneficiários, a partir da pró-
xima quarta-feira, 05 de setembro de 2012, o
Programa Bolsa Família atenderá em novo en-
dereço, sendo este: RUA: RIO GRANDE DO
SUL n.º 2039.
Informa ainda que os cursos ministrados atra-
vés do Programa Bolsa Família continuarão
no mesmo endereço, ou seja, RUA: CEARÁ
n.º 1206

LIGAÇÃO GRATUÍTA

administrativa e pedagógi-
ca” é o lema da diretora
Sandra AP. Reis e da  co-
ordenadora Alexandra H.
de Mello.
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 149/12 – PROCESSO Nº. 533/12

Objeto: Aquisição de materiais de construção para atender determi-
nação do Ministério do Trabalho de Bauru na Cozinha Piloto.
Recebimento das Propostas: 10 de setembro de 2012, das  8hs.
até 19 de setembro de 2012 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 19 de setembro de 2012, das 13:35 às
13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 19 de setembro de 2012, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 04 de setembro de 2012 –
Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 150/12 – PROCESSO Nº. 534/12
Objeto: Aquisição de bases para cadeiras para reaproveitamento das
poltronas do Teatro Municipal.
Recebimento das Propost as: 11 de setembro de 2012, das  8hs.
até 20 de setembro de 2012 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 20 de setembro de 2012, das 09:35 às
09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 20 de setembro de 2012, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 04 de setembro de 2012 –
Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 151/12 – PROCESSO Nº. 535/12
Objeto: Aquisição de materiais de escritório para o Programa Bolsa
Família.
Recebimento das Propost as: 11 de setembro de 2012, das  8hs.
até 20 de setembro de 2012 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 20 de setembro de 2012, das 13:35 às
13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 20 de setembro de 2012, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 04 de setembro de 2012 –
Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 133/12 – PROCESSO Nº. 536/12
Objeto: Hospedagem para 04 (quatro) nutricionistas em 02 aparta-
mentos duplos, conforme edital.
Data de Encerramento: 20 de setembro de 2012, das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 20 de setembro 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,
04 de setembro de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 134/12 – PROCESSO Nº. 537/12
Objeto: Gerenciamento e contratação de 03 jurados para a fase
avareense e 06 jurados para a fase nacional da 30ª FAMPOP.
Data de Encerramento: 19 de setembro de 2012, das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 19 de setembro 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,
04 de setembro de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 135/12 – PROCESSO Nº. 538/12
Objeto: Locação de 60 (sessenta) horas de máquinas para limpeza
no Costa Azul.
Data de Encerramento: 19 de setembro de 2012, das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 19 de setembro 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,
04 de setembro de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 136/12 – PROCESSO Nº. 540/12
Objeto:  Contratação de empresa para realização de 02 cursos de
artesanato para o CREAS.
Data de Encerramento: 21 de setembro de 2012, das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 21 de setembro 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, 06 de setembro de 2012 – Érica Marin Henrique –
Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 137/12 – PROCESSO Nº. 541/12
Objeto: Aquisição, instalação e monitoramento de alarme e circuito
fechado de TV para o Centro Social Urbano.
Data de Encerramento: 21 de setembro de 2012, das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 21 de setembro 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,
06 de setembro de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 121/12
PROCESSO Nº. 501/12

Objeto:  Aquisição de gêneros de supermercado para o CRAS I e
CRAS II.
Data de Encerramento: 20 de setembro de 2012, das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 20 de setembro 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, 05 de setembro de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 181/12 – Processo nº. 528/12

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa VIAÇÃO LIRA  LTDA,
com valor global de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais)
objetivando o fretamento de 02 ônibus para pacientes da Secretaria da
Saúde, para viagem a Botucatu e São Paulo, com fulcro no artigo 24 da
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 31 de
agosto de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 125/12 – Processo nº. 512/12, objetivando a contratação de em-
presa para fornecimento de serviços de recarga de extintores para a
Farmácia Popular, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei
8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 04/09/12 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
Nº. 130/12 – Processo nº. 480/12, objetivando a aquisição de mate-
riais hidráulicos para Creches, Escolas de Educação Infantil e Ensino
Fundamental, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/
93 e suas alterações. - Revogada em: 30/08/12 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMADA PÚBLI-
CA Nº 002/11 – Processo nº. 248/1 1, Contrato (278/1 1), que faz
entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e o agricultor
familiar ALDO LUCCHESI , objetivando a aquisição de ovos para a
Merenda Escolar, com prorrogação até 14 de dezembro de 2012 –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal

ADITIVO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/12 – Processo nº. 378/12 fica aditado
o valor de R$ 1.280,00 (hum mil duzentos e oitenta reais),  para a
empresa TIETÊ TRUCK SERVICE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA
VEÍCULOS LTDA, o que corresponde a aproximadamente 10,57%
(dez vírgula cinquenta e sete por cento ) do valor total adjudicado
no processo licitatório em questão objetivando a retífica de motor do
caminhão Mercedes Benz placa CPV 4255 - Assinatura do T ermo
Aditivo em: 31 de agosto de 2012.

LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA
CIRCULAR N º 28/2012 - DG      Avaré, 05 de setembro de 2.012.-

Exmo. (a) Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
10/09/2012 - 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 10 de Setembro do corrente ano, que tem seu
inicio marcado para as 18h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI N.º 59/2012 - Discussão Única – Maioria Qua-
lificada 2/3 – § 5º art. 174 – Reg. Interno
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Altera denominação de praça e dá outras providências. (De
Ribeirão Azul para Praça Roberto Moura Pinto  - Roberto Serv - Bairro
Costa Azul).-
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 59/2012 e dos Pareceres do
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (vist as: Ver. Jair Canovas)
2. PROJETO DE LEI N.º 78/2012 - Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Disciplina a dação em pagamento de bens imóveis como
forma de extinção da obrigação tributária no Município de Avaré, pre-
vista no inciso XI do Artigo 156 do Código Tributário Nacional, acresci-
do pela Lei Complementar Federal nº 104, de 10 de janeiro de 2001.
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 78/2012 e dos Pareceres do
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (c/emenda) (vist as: Vers.
Roberto/Rosângela/Ripoli)
3. PROJETO DE LEI N.º 99/2012 - Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que
especifica e dá outras providências.  (R$ 240.000,00 - Aquisição de
equipamentos mobiliários/Saúde)
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 99/2012 e dos Pareceres do
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor (Vistas: Verª Rosângela/
Roberto/Ripoli)
4. PROJETO DE LEI N.º 111/2012 - Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Dispõe sobre o serviço de transporte de pequenas cargas,
mediante a utilização de motocicletas ou motonetas, denominado
moto frete e dá outras providências.
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 111/2012 e do Parecer do Jurídico. -
Observação:- Os Pareceres das Comissões Permanentes serão
colocados na Mesa dos Srs. V ereadores quando da apreciação
da matéria
5. PROJETO DE LEI N.º 114/2012 - Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Dispõe sobre a abertura de crédito Especial e dá outras
providências (R$ 12.000,00 - CREAS)
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 114/2012 e do Parecer do Jurídi-
co. (c/emenda)
Observação:- Os Pareceres das Comissões Permanentes serão
colocados na Mesa dos Srs. V ereadores quando da apreciação
da matéria
6. PROJETO DE LEI N.º 116/2012 - Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Dispõe sobre abertura de crédito Especial e dá outras pro-
vidências (R$ 87.867,31 - CRAS)
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 116/2012 e do Parecer do Jurídi-
co. (c/emenda)
Observação:- Os Pareceres das Comissões Permanentes serão
colocados na Mesa dos Srs. V ereadores quando da apreciação
da matéria
7. PROJETO DE LEI N.º 117/2012 - Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Dispõe sobre abertura de crédito Especial e dá outras pro-
vidências (R$ 72.000,00 - CRAS II)
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 117/2012 e do Parecer do Jurídico. -
Observação:- Os Pareceres das Comissões Permanentes serão
colocados na Mesa dos Srs. V ereadores quando da apreciação
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

CONVITE
Servimos-nos da presente para convidar
toda a população avareense para Audiência
Pública no dia 13 de Setembro de 2012, às
19:00h na Câmara Municipal de Avaré, sito
à Avenida Prefeito Misael Euphrásio Leal,
nº 999, para discussão do texto de criação
do PLANO SETORIAL DE SAÚDE.
Participe, contribua, divulgue! Contamos
com a sua presença!

COMISSÃO ORGANIZADORA
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SESSÃO DO DIA 13 DE AGOSTO DE 2012
INDICAÇÃO

ROBERTO ARAUJO - VICE-PRESIDENTE
-Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através da Secretaria de Trans-
portes e Sistemas Viários providencie um recuo do lado direito na Rua
Lineu Prestes, próximo à confluência com a Rua Espirito Santo.

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO – 1º SECRETÁRIO
-para que através do setor competente mande realizar operação tapa
buracos na Domingos Calamita – (Res. Porto Seguro) na  altura dos
nºs  499 e 465, uma vez que existem buracos enormes oferecendo
grande risco de acidentes, principalmente aos motoqueiros que trafe-
gam pela referida rua.

ERNESTO ALBUQUERQUE
-INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo Prefei-
to Municipal, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, estudar, através do Setor
competente, a possibilidade da mudança da Lombada existente na
Rua Domiciano Santana, no final do trecho entre as Ruas Distrito
Federal e Rua Mato Grosso, sem muita utilidade, para o começo do
trecho entre as mesmas ruas, pois a Escola de Educação Infantil
“Nana Nene”, encontra-se antes da atual lombada, tem grande movi-
mento de pais, com crianças e bebes, na entrada e saída da escola e
tem sofrido bastante com o intenso movimento de veículos em alta
velocidade neste trecho descendente da Rua Domiciano Santana,
pondo em perigo todos os envolvidos no desembarque e embarque de
alunos nos horários de entrada e saída de aulas.
-que seja colocada uma placa de “PARE”, na rua Léa Silva, esquina
com a Rua Acre, sentido Centro/Bairro, uma vez que, a placa anterior
foi retirada do local, comprometendo a segurança dos motoristas que
ali trafegam. Essa indicação atende a solicitação do munícipe Sr.
Moacyr Silva Junior.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
-para que através da  Secretaria de Transportes e Sistemas Viário,
que tem a frente o competente Secretário Municipal, Senhor Joaquim
Simão de Freitas, que edifique lombada na Avenida Emílio Figueiredo,
Jardim Tropical defronte ao  nº 70 e nas proximidades da escola Carlos
Papa, com a finalidade de obrigar os veículos a trafegarem em veloci-
dade compatível com o local e, consequentemente, diminuir o núme-
ro de atropelamentos que ocorrem naquela via pública, proporcionan-
do mais segurança às pessoas que utilizam daquela via.
-para que através da  Secretaria de Transportes e Sistemas Viário,
que tem a frente o competente Secretário Municipal, Senhor Joaquim
Simão de Freitas, que edifique lombada na Rua Carmem Dias Faria
defronte aos  nº 2852 e 2981, com a finalidade de obrigar os veículos
a trafegarem em velocidade compatível com o local e,
consequentemente, diminuir o número de atropelamentos que ocor-
rem naquela via pública, proporcionando mais segurança às pessoas
que utilizam daquela via.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Prefei-
to Municipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através do se-
tor competente, estude a possibilidade de providenciar a fixação de
uma placa de sinalização para uso exclusivo de  “ Embarque e De-
sembarque de alunos” defronte a Creche Santa Terezinha, cito á rua
Paraíba Nº 889 – Bairro Jardim São Paulo. Tal solicitação se faz ne-
cessária, pois a Creche está próxima da Santa Casa de Misericórdia
e todas as vagas são ocupadas diariamente em todo período escolar,
ficando impossível o ônibus estacionar defronte a referida instituição
e dificultando assim o transporte das crianças até a condução.

ROSANGELA PAULUCCI P. PEREIRA
-para que através da Secretaria competente, proceda a limpeza das
áreas adjacentes ao barracão pertencente à America Latina Logística,
visto que a quantidade de lixo que se acumula fora da edificação,
além de trazer perigo, como o surgimento de animais peçonhentos,
desvaloriza os imóveis da área e representam risco de incêndio, con-
forme demonstram as fotos em anexo.
-para que através da Secretaria competente, providencie o fechamen-
to de grande buraco aberto nas imediações do barracão da America
Latina Logística, onde se encontra instalado o ECO PONTO de
reciclagem, visto que na vala deságua esgoto, o qual além de ocasi-
onar sério problema de saúde pública representa iminente perigo de
acidente às pessoas que transitam pelo local, conforme demonstram
as fotos em anexo.

REQUERIMENTO
MARIALVA ARAÚJO DE SOUZA  BIAZON – PRESIDENTA

-que seja oficiado ao EXCELENTÍSSIMO DEPUTADO ESTADUAL
SENHOR PEDRO TOBIAS, a fim de que interceda junto ao Governo
Estadual com vistas à implantação de Lei tornando obrigatória a in-

clusão do suco de laranja in natura ou concentrado no cardápio da
merenda escolar da Rede Oficial de Ensino no Estado de São Paulo,
prevista na Medida Provisória nº 2178-36, de 24 de agosto de 2001.
-que seja oficiado ao EXCELENTÍSSIMO DEPUTADO FEDERAL
SENHOR ANTONIO CARLOS MENDES THAME, a fim de que infor-
me a esta Casa de Leis sobre a possibilidade de comparecer a esta
Egrégia Casa de Leis com a finalidade de explanar em audiência
pública sobre o Projeto de Lei nº 3541/2012, que obriga as industrias
processadoras de laranja in natura a adquirirem percentual mínimo de
matéria-prima junto a produtores rurais, quando tiverem recebido fi-
nanciamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social BNDES.
-após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, seja
consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora JUDITH BIASON TEODORO, ocorrido em Avaré,
no dia 08 de Agosto 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.
-após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, seja
consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora MARIA DE LOURDES AGNELO, ocorrido em
Avaré, no dia 10 de Agosto 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.
-após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, seja
consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora MARIA DE LOURDES FERREIRA, ocorrido
em Avaré, no dia 06 de Agosto 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.
-Considerando que o benefício do abano salarial do Programa de For-
mação do Patrimônio do Servidor Público, conhecido como Pasep, é
pago anualmente, no valor de um salário mínimo, aos funcionários
públicos cadastrados há pelo menos cinco anos.
Considerando que Para receber o abono o governo encaminha uma
lista chamada Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
-Considerando que os servidores com direito ao abono salarial/Pasep
são aqueles cadastrados no Pasep há pelo menos cinco anos; tenha
ganhado no ano-base média mensal de até dois salários mínimos
(soma das remunerações informadas por um ou mais empregador);
tenha trabalhado no mínimo 30 dias no ano anterior; esteja relaciona-
do corretamente na RAIS do ano-base anterior ao pagamento. O pa-
gamento do Pasep é feito anualmente e de duas formas: crédito em
folha de salários; ou nos guichês de caixa - somente para saques
realizados de acordo com o calendário anual de pagamentos. (O.F).
-ASSUNTO: INFORMAÇÕES AO PREFEITO SOBRE A IMPLANTA-
ÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO PARA CADEIRANTES NAS CAL-
ÇADAS PRINCIPAIS DA CIDADE.
Considerando que fomos procurados por moradores que solicitaram
providências urgentes em relação à implantação de rampas para
cadeirantes nos principais acessos de nossa cidade.
Considerando que passeio público é a parte da via pública, normal-
mente em nível diferente da via, reservada à circulação de qualquer
pessoa, independente de idade, estatura, limitação de mobilidade ou
percepção, com autonomia e segurança;

ROBERTO ARAÚJO - VICE-PRESIDENTE
- pesar pelo falecimento da Senhora SUELI SATUKI SAKANIVA
CELESTINO
- pesar pelo falecimento da Senhora NADYR NEYDE TOSCHE
- pesar pelo falecimento do Senhor RAMIRO SOARES DE ALMEIDA
- pesar pelo falecimento do Senhor ROBERTO LANDI

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO – 1º SECRETÁRIO
-para que através da Secretaria Municipal Competente,  informe a
esta Casa de Leis, sobre a possibilidade de estar promovendo
melhorias na cobertura do ponto de ônibus localizado no Bairro Duilio
Gambini, uma vez que é queixa constante e frequente de moradores
do referido bairro, que durante o período de chuvas os usuários desta
linha ficam molhados durante a espera das circulares.
-para que através da Secretaria Municipal Competente,  informe a
esta Casa de Leis, sobre a possibilidade de estar estudando a possi-
bilidade de instalar Poste de Iluminação em praça situada à rua Tonico
Boava na altura do nº 550, uma vez que durante a noite os moradores
reclamam que a praça passa a ser frequentada por indivíduos estra-
nhos e com maus hábitos.

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-SP., Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, con-
vite ao Senhor Secretário Municipal de Transportes e Sistema Viário,
Joaquim Simão de Freitas, para que venha a esta Casa de Leis, expli-
car o motivo pelo qual a “placa”, suporte e tudo o mais, da Zona Azul,
da Rua Rio Grande do Sul, do trecho entre as Ruas Santa Catarina e

Rua São Paulo; está ou estava “guardada”, conforme foto anexa, nas
dependências da Guarda Civil Municipal.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, oficiar Votos de Parabenização ao Ilmo. Senhor
Benedito Germano de Freitas, Diretor do Instituto Federal de Educa-
ção Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus Avaré-SP., pelo fun-
cionamento exemplar do Instituto, agora com mais um curso técnico
em andamento, de Técnico em Mecatrônica, que junto com os de-
mais, e com seus planos de bolsa auxílio transporte, bolsa alimenta-
ção, bolsa material técnico escolar e bolsa pais, para aqueles ou
aquelas que não tem com quem deixar seus filhos para freqüentar as
aulas, possam assim com os R$220,00 (Duzentos e Vinte Reais),
contratar uma pessoa para deles tomar conta; possibilitando assim
aos seus alunos e alunas regularmente matriculados, cursar
tranquilamente obtendo um aproveitamento ótimo ou excelente, isto
posto, incentivando a continuidade dos estudos e aumentando em
muito as chances de uma empregabilidade melhor.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, oficiar  Sua Excelência o Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré-SP., Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, soli-
citando informações e encaminhado cópias de processos licitatórios
dos Convênios nº 83009/2010 e 83027/2010 referentes Ampliação de
unidade Básica de Saúde do Jardim Brasil, no valor de R$97.500,00
de cujo fim de vigência será em 20/10/2013, com contrapartida da
Municipalidade de R$8.500,00; e Conclusão de UBS do Jardim Vera
Cruz, na Rua Carmem Dias Faria s/nº, no valor de R$390.000,00,com
fim de vigência em 20/10/2013, com contrapartida de R$34.000,00,
cujos valores já liberados em sua totalidade e obras ainda pratica-
mente inexistentes; embora a propaganda oficial no Semanário Ofici-
al do Município, dêem os empreendimentos já em franco e pleno an-
damento e próximos à conclusão, o que não é a realidade  percebida
estando in”loco”.
-que seja oficiado ao Instituto Hygia Saúde e Desenvolvimento Social
, solicitando o envio a esta Casa de Leis a documentação comprovan-
do ser o mesmo, uma Organização Social devidamente regularizada,
de acordo com a Lei vigente.

JAIR CANOVAS ALVES FERREIRA
- Que sejam oficiados “votos de aplausos e parabenizações” ao
Reverendíssimo Diácono Anísio Tavares, que teve a sua ordenação
presbiterial realizada no dia 11 de agosto, ele que é avareense de nas-
cença e que sempre residiu na cidade junto de seus pais, na zona rural
e também no município onde sempre procurou trilhar um caminho hu-
milde, porém muito próspero já que escolheu um emprego dos mais
nobres tornando-se um homem resolvido em sua vida, decidindo doar
mais concretamente seu dom à Igreja. E sabemos que sua caminhada
com certeza não deve ter sido fácil, pois para aqueles que querem doar
seus dons livremente a Deus tudo é muito difícil, mas seu exemplo
anima os que encontram dificuldades em servir a Igreja e contribui para
a formação de novos neo-sacerdotes pelo Brasil e mundo a fora. Diante
da nobreza desse avareense, esta Casa de Leis expressa os mais
profundos votos de uma profícua caminhada a serviço de Deus.

ROSANGELA PAULUCCI P. PEREIRA
-seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que esclareça se foi formalizado do-
cumento para ocupação do espaço pertencente à America Latina Logística,
onde funciona o barracão ocupado pela Associação dos Catadores.
Se positivo, que nos envie cópia do documento.
Se negativo, informe qual o óbice.
Pedimos também, que nos esclareça se é correto que a municipalidade
autorizou que uma família resida no local, inclusive lá edificando benfeitorias,
conforme noticiado na última edição do Jornal “A Voz do Vale”.
-seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Muni-
cipal da Estância Turística de Avaré, para que informe quais as provi-
dências que a municipalidade têm proporcionado para auxílio da enti-
dade que desenvolve suas atividades no barracão pertencente à Amé-
rica Latina Logística, que se ativa na catação e reciclagem do lixo,
inclusive no quesito “segurança”, posto que o local abriga materiais
altamente inflamáveis.
-seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Muni-
cipal da Estância Turística de Avaré, para que informe se houve algum
procedimento administrativo, além de edição de decreto, que justifi-
que o estabelecimento da parceria público/privada entre a
municipalidade e o Instituto Hygia Saúde e Desenvolvimento Social,
para que este passasse a gerir o Pronto Socorro Municipal.
Se positivo, e considerando-se que haveria necessidade de concorrên-
cia pública, pedimos nos seja enviada a cópia do procedimento licitatório.
-sejam oficiados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES à
OAB-SP, pela brilhante iniciativa de abrir espaço em seu site para de-
núncias sobre irregularidades no processo eleitoral em andamento.
-para que tome as providências necessárias no sentido de realizar
uma homenagem especial aos atletas que conquistaram medalhas
nos 56º Jogos Regionais do Interior Avaré – 2012, que aconteceram
entre os dias 17 e 28 de julho do corrente ano.
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SESSÃO DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2012
INDICAÇÃO

ERNESTO ALBUQUERQUE
-INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo Prefei-
to Municipal, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, estudar, através do Setor
competente, O Conselho Municipal de Trânsito e também a Secreta-
ria Municipal de Transportes e Sistema Viário, a melhoria do trânsito
intenso da Avenida Anápolis, na esquina da entrada da Garagem
Municipal, principalmente nos horários de pico, com maior fluxo de
veículos, que, segundo informações, é caótico.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo Prefei-
to Municipal, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, estudar, através do Setor
competente, providências para a devida fiscalização do nível de ruído
emitido em eventos realizados no Parque Fernando Cruz Pimentel,
como o que ocorreu neste último domingo, segundo reclamações
dos moradores dos bairros circunvizinhos, estava insuportável, não
podendo sequer assistir seus programas televisivos.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo Prefeito
Municipal, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, estudar, através do Setor
competente, a possibilidade urgente, de asfaltamento ou calçamento
com lajotas sextavadas e concomitante iluminação das Ruas Albania,
Bruxelas e Berna, todas no entorno do Instituto Federal de São Paulo e
da Faculdade Sudoeste Paulista; cujos alunos, muito seriam benefici-
ados com tais melhorias, pois a FSP já conta com aproximadamente
2000 alunos, de toda a região e o Instituto Federal com 340 alunos, e
quando da instalação de todos os cursos técnicos, terá mais de 1100
alunos, sem contar os Cursos Superiores já solicitados. A principal
resolução obviamente será a de vagas para estacionamento de autos e
ônibus, pois o “estacionamento da FSP” é terreno particular, “herança”
do supermercado que lá estava instalado, ninguém se responsabiliza
pelos veículos lá estacionados e o estacionamento do Instituto Fede-
ral, foi dimensionado para aproximadamente 130 vagas, para mais de
80 professores e pouco mais de 40 funcionários, quando de sua total
lotação com todos os cursos funcionando; e que além do mais, a de-
terminação para não autorização de estacionamento de veículos de
alunos, vem da Reitoria em São Paulo, pois não somente lá, mas em
outros Campi do Instituto, houve  incidentes com veículos de alunos e
a responsabilização judicial caiu em cima do próprio Instituto, que teve
que arcar com o ônus das questões, uma vez que foi acionado judicial-
mente pelos alunos que se sentiram prejudicados. Como bem disse o
próprio Diretor do Instituto Federal, não viemos aqui para oferecer vagas
de estacionamento, sejam gratuitas ou pagas; e sim Cursos Técnicos
de Excelência para alunos de toda região e muito em breve alguns
cursos superiores também.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo Prefei-
to Municipal, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, estudar, através do Setor
competente, a colocação de placa de identificação da Rua Orlando
Cristófalo, pois moradores reclamam com razão, pois rua sem identi-
ficação ocasiona confusão na entrega de correspondências e enco-
mendas vindas de fora da cidade. Tal reclamação já foi feita aos ór-
gãos competentes do município, mas até agora nada foi feito para
solucionar o problema.

JAIR CANOVAS ALVES FERREIRA
-para que através do setor competente, providencie operação tapa-
buracos em toda a extensão da Rua Zico de Castro, no Bairro Santa
Elizabeth, bem como limpeza de terrenos, praças e jardins, retirada
de entulhos, galhadas e lixo em todo o bairro, para onde os morado-
res também solicitam troca de lâmpadas queimadas.
-para que através do setor competente, providencie troca de lâmpa-
das queimadas em toda a extensão da Rua Francisco Arca, no Bairro
Centro, imediações da “Caic”.
-para que através do setor competente, providencie operação tapa-bu-
racos, em toda extensão da Rua Dona Lolita, no Bairro Jardim Paraíso,
bem como limpeza de terrenos, praças e jardim, retirada de entulhos,
galhadas e restos de materiais de construções em todo o bairro.
-para que através do setor competente determine coleta de lixo diária no
Bairro Jardim Vera Cruz, mais precisamente à Rua do Calvário, onde os
moradores reclamam que o serviço não vem sendo feito diariamente.
-para que através do setor competente, providencie operação tapa-
buracos, bem como limpeza dos terrenos situados na Rua Cides
Correia, no Bairro Vila Jardim, onde os moradores estão indignados
com a sujeira e a vegetação alta dos referidos terrenos.
-para que através do setor competente determine limpeza de terrenos,
praças e jardins, retirada de entulhos, materiais de construções das
calçadas e conserto de buracos, bem como coleta de lixo diária no Bair-
ro Alto da Colina, mais precisamente à Rua da Colina, onde os morado-
res reclamam que o serviço não vem sendo feito corretamente, os cole-
tores passam catando os lixos e derrubando  muitos fora do caminhão,
sendo assim o lixo fica todo espalhado na rua, causando mal cheiro.
-para que através do setor competente determine, operação tapa-bu-
racos, bem como troca de lâmpadas queimadas em toda a extensão
da Rua Zico de Castro, no Bairro Santa Elizabeth.

-para que através do setor competente determine, retirada de entu-
lhos e materiais de construções das calçadas em toda a extensão do
Bairro Água Branca, em especial na Rua Odilon de Paula Assis.
-para que através do setor competente determine, coleta de lixo regu-
lar, bem como a retirada de entulhos e materiais de construções das
calçadas em toda a extensão do Bairro Camargo, em especial na
Rua João Batista Dalcim.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
-para que através da  Secretaria de Transportes e Sistemas Viário,
que tem a frente o competente Secretário Municipal, Senhor Joaquim
Simão de Freitas, que edifique lombada na Rua Antônio Ferreira
Inocêncio defronte ao  nº 70 no Bairro Bom Sucesso, com a finalidade
de obrigar os veículos a trafegarem em velocidade compatível com o
local e, consequentemente, diminuir o número de atropelamentos que
ocorrem naquela via pública, proporcionando mais segurança às pes-
soas que utilizam daquela via.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
-para que, através do setor competente, estude a possibilidade de
construir uma área de lazer e esporte para as crianças do bairro Jar-
dim Presidencial, pois com a falta desse benefício as crianças brin-
cam nas ruas, correndo o risco de serem atropeladas.
-para que, através do setor competente, estude a possibilidade de
construir uma creche no bairro Duílio Gambini, conforme solicitação
dos moradores de referido bairro.
-para que, através do setor competente, estude a possibilidade de
construir creche e escola no bairro Vila Esperança, conforme solicita-
ção dos moradores do referido bairro.
-para que, através do setor competente, estude a possibilidade de
construir creche e escola no bairro Vila Esperança, conforme solicita-
ção dos moradores do referido bairro.
-para que, através do setor competente, providencie a retirada de entu-
lhos em frente à casa da Rua Alício Ferrari, 45, Vila Esperança, pois o
morador já fez solicitações neste sentido e a Prefeitura não o atendeu.
-para que, através do setor competente, estude a possibilidade de
construir escola de ensino médio no Jardim Presidencial, conforme
solicitação dos moradores.

ROSANGELA PAULUCCI P. PEREIRA
-para que através da Secretaria competente, proceda a limpeza (roçada)
no ponto de ônibus existente na Av. Santa Bárbara, Bairro Terras de
São José, visto que se encontra coberto de mato, trazendo sérios
riscos para aqueles que se utilizam do local, posto que lá já foram
encontrados animais peçonhentos.
-para que através da Secretaria competente, providencie pintura de
faixa, do tipo “zebra”, na confluência da rua Rio de Janeiro com a Av.
Pinheiro Machado, visto que os veículos que saem da avenida para
adentrarem na rua, em direção ao centro, muitas vezes não conse-
guem realizar a conversão, posto que muitos veículos estacionam
próximo da esquina, causando sérios transtornos.
Esclareça-se que no local já existe a pintura de faixa amarela na guia
(já bastante apagada), mas pouco ou nada tem surtido efeito.
-para que através da Secretaria competente, providencie que sejam
repintadas as faixas reflexivas nas lombadas existentes na Av. Anápolis,
visto que se trata de via de grande acesso, inclusive uma das entradas da
cidade e  a pouca visibilidade tem causado acidentes e danos a veículos.
-para que através da Secretaria competente, realize a poda de levante da
árvore existente na Av. Anápolis, localizada exatamente ao lado de uma
lombada, a qual, além de prejudicar a visibilidade da placa indicativa da
lombada, causa sombreamento e prejudica os usuários do local.
-para que através da Secretaria competente, providencie a recupera-
ção do leito carroçável localizado na confluência da Av. Brasília com a
Rua Tókio, visto que a referida via apresenta um enorme buraco, o
qual vem ocasionando transtorno e riscos de acidentes para veículos
e pessoas que transitam pelo local.
-para que através da Secretaria competente, providencie a colocação
de gradil ao lado da calçada sobre o córrego existente no início da
Rua Espírito Santo, local muito frequentado por crianças e que ofere-
ce sério risco de queda.

REQUERIMENTO
MARIALVA ARAÚJO DE SOUZA  BIAZON – PRESIDENTA

-a fim de que informe a esta Casa de Leis sobre a possibilidade de
estar contratando uma empresa privada e devidamente credenciada
para executar os serviços de iluminação pública na área do antigo
Instituto Brasileiro do Café (IBC), e adjacências, onde funciona a
empresa Novit, tendo em vista que a Resolução 414 da Agência Naci-
onal de Energia Elétrica (ANEEL), de Setembro de 2012, não permite
que empresas concessionarias, como a CPFL Santa Cruz, execute
os serviços de instalação e/ou implantação de iluminação pública em
áreas como a que foi supra mencionada.
-que seja oficiado a SECRETARIA ESTADUAL DA HABITAÇÃO, na
pessoa do Excelentíssimo Senhor Secretário Silvio França Torres, a
fim de que nos informe sobre a possibilidade de estar incluindo uma

área urbana da Estância Turística de Avaré no Programa CIDADE LE-
GAL , haja vista que são inúmeras as famílias que residem de forma
ilegal em uma área pertencente à UNIÃO, mais precisamente a do
antigo Instituto Brasileiro do Café (IBC), e que constantemente vivem
sob ameaça de despejo por parte da empresa América Latina Logística
(ALL), que detém posse da faixa de domínio da malha ferroviária.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística
de Avaré, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, afim de que indague a Se-
cretaria Municipal de Transporte e Sistema Viário o porque de até o
momento não terem sido atendidas as Indicações de autoria desta
Vereadora, sendo as de n.º 0668/2011 e 0125/2012,
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística
de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, afim de que informe a esta
Casa de Leis quando será efetuado o pagamento à empresa CATI Sul
Ltda., de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que foi contratada pela
municipalidade para aplicação de curso a 20 membros da Guarda
Civil Municipal, a partir do dia 04 de junho do ano em curso, com
duração de 60 dias.

ROBERTO ARAÚJO - VICE-PRESIDENTE
- pesar pelo falecimento da Senhora SONIA APARECIDA BENTO
ALVES
- pesar pelo falecimento do Senhor RAFAEL AUGUSTO FERREIRA
DE OLIVEIRA
- pesar pelo falecimento do Senhor ALECIO ALVES FELIX
- seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Rogélio
Barcheti Urrêa, para que através da Secretaria Municipal de Educa-
ção promova à contratação de mais servidores concursados no senti-
do de oferecer à população atendimento nas creches durante os perí-
odos de férias e recesso escolar, além de oferecer atendimento notur-
no durante o ano inteiro de maneira integral.
- seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barcheti
Urrêa, para que através da Secretaria Municipal da Saúde promova a aber-
tura noturna dos Postos de Saúde e dos E.S.F’s (antigo P.S.F’s) para dar
atendimento médico aos munícipes do seu bairro, encaminhando para o
Pronto Socorro municipal somente os casos graves de urgência e emer-
gência, desobstruindo assim o Pronto Socorro municipal.
- seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Rogélio
Barcheti Urrêa, para que através da Secretaria Municipal da Saúde
promova a entrega dos medicamentos de uso contínuo diretamente na
residência dos usuários, proporcionando mais conforto aos munícipes
e desobstruindo a fila em Postos de Saúde e E.S.F’s (antigo P.S.F’s).

RODIVALDO RÍPOLI - 2º SECRETÁRIO
- para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, reiterando o envio a
esta Casa de Leis das seguintes informações sobre o serviço de fis-
calização de terrenos baldios (particulares e públicos) com mato alto:
1) Qual setor da Prefeitura é responsável pela fiscalização dos terre-
nos baldios? Quantas pessoas atuam nessa função? Há necessida-
de de mais contratações?
2) Que medidas são adotadas em relação ao proprietário do terreno
quando é constatada a necessidade de capinação?
3) Qual o critério para aplicação de multas e qual o valor das mes-
mas? O valor é único ou por metro quadrado?
4) De 2011 até o presente momento, quantas notificações com pedi-
do de capinação foram emitidas? Quantas resultaram na efetiva lim-
peza dos imóveis?
5) Quantas autuações (multas) foram aplicadas? Quantas resultaram
em pagamento? Quantas ainda estão pendentes de pagamento?
6) Que medidas são adotadas em relação aos proprietários que dei-
xam de pagar as multas?
7) O Setor de Fiscalização tem algum planejamento para que o servi-
ço possa ter um andamento melhor e mais eficaz?
- para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe uma aten-
ção especial ao projeto de criação de mini-distritos industriais no
município, no sentido de que possa acelerar a tramitação junto aos
órgãos da Administração, a fim de que se apresente o mesmo o mais
rápido possível nesta Casa de Leis. Salientamos que já existem áre-
as disponíveis para a instalação dos mini-distritos industriais.
- para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, a gentileza de nos pres-
tar as seguintes informações:
1) A Prefeitura Municipal de Avaré assinou convênio com o INCRA
para prestação de serviço aos agricultores do Município?
2) Em caso afirmativo, qual será o valor do ITR que o Município
receberá pelo convênio?
- para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turísti-
ca de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe que seja
instituída a Semana Municipal do Esporte Amador, com a proposta de
realização anual do evento, sempre na segunda semana do mês de
julho. Ressaltamos que a Semana Municipal do Esporte Amador pode-
rá ser promovida do segundo ao terceiro domingo de setembro de cada
ano, com organização da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer .
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Durante as comemorações, poderão ser realizadas competições e
práticas desportivas nas modalidades de futebol de salão, voleibol,
basquete e handebol, nada impedindo de serem oferecidas outras
modalidades, sempre utilizando as quadras esportivas existentes nos
bairros da cidade. Depois de regulamentadas as competições e prá-
ticas, também poderão ser feitos entendimentos com empresários
locais para que promovam, a título de estímulo, o patrocínio de mate-
riais esportivos a serem distribuídos aos participantes como prêmios,
vedada a veiculação de propagandas de bebidas alcoólicas, cigarros
e outros produtos perniciosos para a formação dos jovens.
- para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe o envio a
esta Casa de Leis das seguintes informações a respeito do
agendamento de encaminhamentos da Secretaria Municipal de Saú-
de para serviços especializados:
1) Qual o número de pacientes aguardando agendamento na fila
de espera?
2) Quais os critérios para a realização desses agendamentos?
3) Qual o tempo de espera do paciente para ser atendido?
4) Outras informações a respeito desse serviço que possam nos au-
xiliar a conhecer de forma mais aprofundada os mecanismos que
envolvem o agendamento de pacientes para serviços especializados.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
- seja oficiado à Secretaria Municipal da Administração, para que in-
forme a esta Casa de Leis se existe estudo para efetuar a revisão da
lei que criou o Departamento Médico de Pessoal (decreto n° 574, de
30/10/2003), visando readequá-la à realidade atual do quadro de ser-
vidores municipais. Se a resposta for negativa, solicito que o Execu-
tivo encaminhe, o mais rápido possível, um projeto de lei com esta
finalidade. É necessário também que, através dessa revisão, seja
garantida a existência de estrutura suficiente para atender as reais
necessidades dos funcionários municipais, incluindo a disponibilização
de médico e técnico de segurança do trabalho e auxiliar de enferma-
gem. Para reforçar a importância da presente propositura, cabe res-
saltar que, de acordo com o Semanário Oficial (edição de 11/08), o
balanço do DEMEP mostrou que, somente no mês de julho, 283 fun-
cionários municipais solicitaram afastamentos via atestado médico.
Juntos, esses afastamentos deixaram os servidores fora de suas fun-
ções durante quase 1.500 dias.

ROSANGELA PAULUCCI P. PEREIRA
- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que encaminhe a esta
Casa de Leis cópia do empenho nº 9388/12, bem como a cópia do
requerimento de solicitação do serviço, a nota fiscal do serviço cor-
respondente e os orçamentos que demonstram a compatibilidade do
preço contratado, visto que no semanário oficial de 18 de agosto
p.passado, constata-se a inversão de ordem cronológica de paga-
mento para Fabiana Moreira da Silva, ao que parece se trata de pes-
soa física, que teria “prestado serviços com veículos” para a
municipalidade.
Ainda se questiona: Qual o critério para locação de veículo particular
de pessoa física?
Quantos dias e onde o serviço foi realizado?
O veículo foi dirigido pela contratada ou por funcionário público?
As empresas locadoras de veículos forneceram orçamentos compa-
rativos para a contratação?
- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que encaminhe a esta
Casa de Leis cópia dos empenhos nº 4534 e 4535/2012, bem como
das notas fiscais correspondentes e da solicitação da contratação da
empresa EMBRASCOL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., no valor
de R$ 134.500,00, posto que no Semanário Oficial de 18 de agosto
p.passado constata-se que o Executivo inverteu a ordem cronológica
para pagamento da referida importância para pagar “locação com do-
ação de caminhões e equipamentos”.
Com relação ao assunto, ainda se questiona:
A municipalidade recebeu em doação caminhões e equipamentos?
Se positivo, quais?
Considerando-se que para recebimento de bens o município deverá
obter autorização do Legislativo.
Considerando-se que não temos notícia do envio de P.L. para tal fim,
também solicitamos esclarecimento sobre tal fato.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que esclareça se existe
algum projeto ou planejamento para melhoria nas calçadas existen-
tes na Av. Misael E. Leal, onde a via está sendo recapeada.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despachos do Diretor de Escola CEI “Professora
Jandira Pereira”, 28/08/2012.

O Diretor de Escola, com base no Decreto 3.265 de 03/07/2012, ex-
pede os seguintes Atos Decisórios:

Ato Decisório nº 001/2012,
MARIA THEREZINHA CONTI PAULINO, RG 16.185.671
Professor de Educação Básica I, Efetivo da CEI “Professora Jandira
Pereira” em Avaré, pretende acumular com a função de PEB II do QM,
na EE “Dona Maria Izabel Cruz Pimentel”, em Avaré.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 002/2012,
NÍVIA PATRÍCIA CRUZ DE SOUZA, RG 21.713.725-8
Professor de Educação Básica I, Efetivo da CEI “Professora Jandira
Pereira” em Avaré, pretende acumular com a função de PEB I do QM,
na EMEB “Professor Clarindo Macedo”, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 003/2012,
ROBERTA SBRAGIA AURANI, RG 11.217.704-9
Professor de Educação Básica I, Efetivo da CEI “Professora Jandira
Pereira” em Avaré, pretende acumular com a função de PEB I do QM,
na EMEB “Orlando Cortez, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 004/2012,
ANA LAURA NOGUEIRA, RG 30.807.953-X
Professor de Educação Básica I, Efetivo da CEI “Professora Jandira
Pereira” em Avaré, pretende acumular com a função de PEB I do QM,
na EMEB “José Rebouças de Carvalho”, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal.

Despachos do Diretor de Escola EMEB “Profª Maria
Nazareth Abs Pimentel”, 05/09/2012, em retificação
aos publicados no Semanário no dia 25/08/2012.
O Diretor de Escola, com base no Decreto 3.265 de 03/07/2012, ex-
pede os seguintes atos decisórios:

Ato Decisório nº 01/2012,
ANDRÉIA DE CASSIA BATISTA, RG: 43.010.240-9
Professor de Educação Básica I, efetivo na “EMEB PROFª. MARIA
NAZARETH ABS PIMENTEL” em Avaré, pretende acumular cargo de PEB
I do QM, na “EMEB JOSÉ REBOUÇAS DE CARVALHO”, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

Ato Decisório nº 02/2012,
CLARICE FERREIRA GUIMARÃES, RG: 21.360.741
Professor de Educação Básica I, efetivo na “EMEB PROFª. MARIA
NAZARETH ABS PIMENTEL” em Avaré, pretende acumular cargo de
PEB I do QM, na “EMEB VITOR LAMPARELI”, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

Ato Decisório nº 03/2012,
DANIELA ALTAFINE BATISTA, RG: 43.206.758-9
Professor de Educação Básica I, efetivo na “EMEB PROFª. MARIA
NAZARETH ABS PIMENTEL” em Avaré pretende acumular cargo de
PEB I do QM, na “EMEB ULISSES SILVESTRE”, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 04/2012,
DIVA DINORAH VAZ DE LIMA, RG: 10.743.154
Professor de Educação Básica II, efetivo na “EMEB PROFª. MARIA
NAZARETH ABS PIMENTEL” em Avaré, pretende acumular cargo de
PEB II do QM, na “EMEB ULISSES SILVESTRE”, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

Ato Decisório nº 06/2012,
JOSÉ CLÁUDIO PANCHONI, RG: 17.791.687
Professor de Educação Básica II, efetivo na “EMEB PROFª. MARIA
NAZARETH ABS PIMENTEL” em Avaré pretende acumular cargo de
PEB II do QM, na “EE PEDRO BENTO”, em Arandu.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 07/2012,
JUDITH BUENO TAVARES GASTARDO, RG: 11.489.528-4
Professor de Educação Básica II, efetivo na “EMEB PROFª. MARIA
NAZARETH ABS PIMENTEL”, em Avaré pretende acumular o cargo
de Diretora na EE “CORONEL JOÃO CRUZ”, em Avaré.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 08/2012,
LUCIANA APARECIDA DE SOUZA ADÃO, RG: 34.933.484-5
Professor de Educação Básica I, efetiva na “EMEB PROFª. MARIA
NAZARETH ABS PIMENTEL” em Avaré pretende acumular cargo de PEB
I do QM, na “EMEB JOSÉ REBOUÇAS DE CARVALHO”, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 09/2012,
MARGARETE PALUDO, RG: 20.251.126
Professor de Educação Básica II, efetivo na “EMEB PROFª. MARIA
NAZARETH ABS PIMENTEL” em Avaré pretende acumular cargo de
PEB II do QM, na “EE BENÊ DE ANDRADE”, em Avaré.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 10/2012,
MARIA NEVES DE OLIVEIRA, RG: 12.803.968-1
Professor de Educação Especial, efetivo na “EMEB PROFª. MARIA
NAZARETH ABS PIMENTEL” em Avaré pretende acumular cargo de
Professor de Educação Especial do QM, na “EMEB ORLANDO
CORTEZ”, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 11/2012,
MIRIAN LUCAS DE SOUZA, RG: 13.482.474
Professor de Educação Básica II, efetivo na “EMEB PROFª. MARIA
NAZARETH ABS PIMENTEL” em Avaré pretende acumular cargo de
PEB II do QM, na “EMEB MARIA THEREZA DE OLIVEIRA PICALHO”,
em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 12/2012,
NEUSA APARECIDA GOMES ALVES, RG: 13.786.429
Professor de Educação Básica I, efetivo na “EMEB PROFª. MARIA
NAZARETH ABS PIMENTEL” em Avaré pretende acumular cargo de
PEB I do QM municipalizada na “EMEB SALIN ANTONIO CURIATI”,
em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 13/2012,
RENATA BRUNO MAGLIANO, RG: 10.552.531
Professor de Educação Básica I, efetivo na “EMEB PROFª. MARIA
NAZARETH ABS PIMENTEL” em Avaré pretende acumular cargo de
PEB I do QM, na “FUNDAÇÃO REGIONAL E EDUCACIONAL DE
AVARÉ”, em Avaré.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 14/2012,
RONALDO PEREIRA DE SOUZA, RG: 12.148.021
Professor de Educação Básica II, efetivo na “EMEB PROFª. MARIA
NAZARETH ABS PIMENTEL” em Avaré pretende acumular cargo de
PEB II do QM, na “EE CORONEL JOÃO CRUZ”, em Avaré.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 15/2012,
SILVANA CRISTINE R. DA SILVA FERREIRA, RG: 20.506.241
Professor de Educação Básica I, efetivo na “EMEB PROFª. MARIA
NAZARETH ABS PIMENTEL” em Avaré pretende acumular cargo de
PEB I do QM, na “FUNDAÇÃO REGIONAL E EDUCACIONAL DE
AVARÉ”, em Avaré.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 16/2012,
TATIANA DE LIMA OLIVEIRA, RG: 33.007.200-6
Professor Monitor, efetivo na “EMEB PROFª. MARIA NAZARETH ABS
PIMENTEL” em Avaré pretende acumular cargo de PEB I do QM, na
“EMEF ANTONIO DE FREITAS FILHO”, em Itaí.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 17/2012,
VALÉRIA DE PAULA, RG: 34.933.298-8
Professor de Educação Básica I, efetivo na “EMEB PROFª. MARIA
NAZARETH ABS PIMENTEL” em Avaré pretende acumular cargo de
Professor Monitor, na “EMEB VITOR LAMPARELLI”, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 18/2012,
VANDA CALIXTO DOS SANTOS GREGÓRIO, RG: 19.310.013 na fun-
ção de vice-diretora na “EMEB PROFª MARIA NAZARETH ABS
PIMENTEL” em Avaré pretende acumular com o cargo de PEB I DA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS do QM, na “EMEB PROFª
MARIA NAZARETH ABS PIMENTEL”, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 19/2012,
MARIA DE LOURDES CARVALHO OLIVEIRA , RG: 16.791.682-8
Professor de Educação Básica II na “EMEB PROFª MARIA NAZARETH
ABS PIMENTEL” em Avaré pretende acumular com o cargo de PEB II
do QM, na “EE PROFº JOÃO TEIXEIRA ARAUJO”, em Avaré.
Decisão: Acúmulo Legal.

____________________
Aparecido Vicente Vieira

RG: 18.443.619-9
Diretor
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21 DE SETEMBRO
Palestra: 100 anos de Nelson Rodrigues – Parte 1
Palestrante: Gilson Câmara
Local: Oficinas Culturais José Reis Filho
Horário: 18h00 às 19h00

22 DE SETEMBRO
Palestra: Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues
– Parte 1
Arte educador: Ronaldo Ferrari
Local: Oficinas Culturais José Reis Filho
Horário: 9h30 – 10h30

Palestra: 100 anos de Nelson Rodrigues – Parte 2
Palestrante: Gilson Câmara
Local: Oficinas Culturais José Reis Filho
Horário: 11h00 às 12h00

Apresentação Musical
Grupo Banda em Balde
Cidade de Marília
Horário: 17h00
Local: Largo São João

23 DE SETEMBRO
Espetáculo T eatral
Fora do bumbo – O musical
Cidade: São Paulo
Cia Le Nez
Programa Circuito Cultural Paulista da Secreta-
ria de Estado da Cultura
(Espetáculo não concorrente)
Local: Anfiteatro da FREA
Horário: 15h00

24 DE SETEMBRO
Work-Shop
Tema:  Exercícios vocais para atores
Arte Educador: Fred Corrêa
Local: Sala de aula das Oficinas Culturais José
Reis Filho
Horário: 17h30 às 18h30

25 DE SETEMBRO
Espetáculo Teatral Circense
Circo Salabim
Cidade: São Paulo
Grupo Oculto do Aparente
(Espetáculo não concorrente)
Local: Auditório das Oficinas Culturais José Reis
Filho
Horários: 9h00 e 14h00

Oficina
Tema: A arte circense (mágica e palhaçaria)
Oficineiro: Ricardo Malerbi
Local: Sala de aula das Oficinas Culturais José
Reis Filho
Horários: 10h00 e as 15h00

Sexto FESESTE promete alto nível
entre os espetáculos participantes

O Festival Estadual de
Teatro (FESESTE) -, de
Avaré, chega a sua sexta
edição trazendo nove es-
petáculos e será realizado
pela Prefeitura Municipal
de Avaré no anfiteatro da
Fundação Regional de
Avaré (FREA), com co-
realização da Secretaria de
Estado da Cultura (Abaçai
Cultura e Arte), por inter-
médio dos programas de
incentivo (circulação cul-
tural) – Circuito Cultural
Paulista, Mapa Cultural
Paulista e Proac -, de 21 a
29 de setembro.

Este ano, além dos es-
petáculos teatrais, o FE-
SESTE conta com uma
extensão paralela que
constará de palestras,
apresentações musicais,
espetáculos teatrais e cir-
censes e workshops. O
festival terá como home-
nageados o patrono Edil-
son Camargo Caldeira (co-
ordenador geral do Mapa
Cultura Paulista), o jorna-
lista Natalino Venâncio Ai-
res Filho (proprietário do
jornal A Voz do Vale),
como patrono do júri im-
prensa, e o homenageado
especial (póstuma), o dra-
maturgo e escritor Nelson
Rodrigues, em comemora-
ção aos 100 anos de seu
nascimento. O júri técni-
co será formado por To-
ninho do Vale, Ronaldo
Ferrari, Fábio Ribeiro e
Edilson Caldeira e o júri
imprensa será composto
por alunos de teatro das
Oficinas Culturais José
Reis Filho.

O primeiro espetáculo
a ser apresentado no dia
21 de setembro será “A
Rosa, Rosa”, da cidade
de Paraguaçu Paulista, e
será encenado pelo grupo
Trupe Kei. No dia 22 será

PROGRAMAÇÃO PARALELA
26 DE SETEMBRO
Espetáculo T eatral
A farsa de Yarin no céu de mandacaru
Cidade: Avaré
Grupo Municipal Popatapataio de Teatro das Ofi-
cinas Culturais José Reis Filho
(Espetáculo não concorrente)
Local: Auditório das Oficinas Culturais José Reis Filho
Horários: 9h00 e as 14h00

Palestra
Tema: Valsa Nº 6 de Nelson Rodrigues
Arte educador:  Fábio Ribeiro
Local: Sala de aula das Oficinas Culturais José
Reis Filho
Horário: 18h30 – 19h30

27 DE SETEMBRO
Palestra
Tema: Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues  –
Parte 2
Arte educador: Ronaldo Ferrari
Local: Sala de Aula das Oficinas Culturais José
Reis Filho
Horário:  18h00 – 19h00

28 DE SETEMBRO
Palestra: 100 anos de Nelson Rodrigues – Parte 3
Palestrante: Gilson Câmara
Local: Sala de Aula das Oficinas Culturais José
Reis Filho
Horário: 18h00 às 19h00

29 DE SETEMBRO
Palestra: Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues
– Parte 3
Arte educador: Ronaldo Ferrari
Local: Sala aula das Oficinas Culturais José Reis Filho
Horário: 9h30 – 10h30

Palestra
Tema: 100 anos de Nelson Rodrigues – Parte 4
Palestrante: Gilson Câmara
Local: Sala de aula das Oficinas Culturais José
Reis Filho
Horário: 11h00 às 12h00

Debate
Tema: O desenvolvimento do teatro no interior do
estado de São Paulo
Mediador : Gilson Câmara
Debatedores: Toninho do Vale, Edilson Caldeira,
Alexandre Melinsky, Fábio Ribeiro e Ronaldo Ferrari
Local: Auditório das Oficinas Culturais José Reis
filho
Horário: 15h00 às 17h00

Apresentação Musical
Horário: 17h00 – 18h00 - Roda de MPB
Grupo: Mazuquê de Santa Cruz do Rio Pardo
Local: Auditório das Oficinas Culturais José Reis filho

Peça Monóculo

Espetáculo Hay Amor

a vez da peça “Craudete,
minha vida é comédia”,
pela Cia Del Art Eventos,
da cidade de Socorro. No
dia 23, acontece a apre-
sentação da peça “Sobre
meninos, mendigos e po-
etas”, pelo grupo Forfé de
Teatro, de Piracicaba. No
dia 24, apresentação do
espetáculo “Cordel do
Amor sem fim”, pelo
Grupo Teatro em Carne
& Osso, da cidade de
Franco da Rocha. No dia
25, sobe ao palco a peça
“Hay Amor”, do grupo Os
Geraldos, da cidade de
Campinas. No dia 26, a
programação segue com a
peça “Números”, tam-
bém do grupo Os Geral-
dos de Campinas. No dia
27, o espetáculo será

“Monóculo”, do grupo
Tecelagem, de Jacareí.
No dia 28, a peça será
“Mais um conto de Ma-
ria”, pela Companhia
Tarcio Costa, da cidade
de Américo Brasiliense.
No dia 29 de setembro,
acontece a apresentação
do espetáculo não concor-
rente “Ópera Curta – Aida
de Giuseppe Verdi”, de
São Paulo, do Programa
Ópera Curta da Secreta-
ria de Estado da Cultura.
Após a apresentação
acontece o encerramento
do festival e entrega das
premiações. Todos os es-
petáculos acontecem a
partir das 21h00, com ex-
ceção da apresentação do
dia 29, que será a partir
das 20h30.
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Novas ruas asfaltadas
beneficiam população

Asfalto Avenida Misael Euphrásio Leal Asfalto Avenida Governador Mário Covas

Terraplanage da Avenida Antônio Silvio Cunha Bueno

Terraplanagem
do Conjunto
Habitacional

Avaré F1 F2 já foi
concluída na

última
quinta-feira

Os moradores do
Conjunto Habitacional
Avaré F1 F2, que con-
ta com 190 casas no

Terraplanagem do Conjunto Avaré F1 e F2

Bairro Camargo, já po-
dem comemorar o iní-
cio das obras que asfal-
tarão todas as ruas do
Conjunto Habitacional
gratuitamente, inaugu-
rado em 2009 pela atu-
al  gestão municipal.
Com a conclusão da
Terraplanagem na últi-
ma quinta-feira, 6, a
estimativa é que as pri-
meiras ruas já sejam pa-
vimentadas na próxima

semana.
O asfalto da Aveni-

da Governador Mário
Covas, uma importan-
te via de acesso ao Ae-
roporto Regional Ava-
ré/Arandu – Coman-
dante Luiz Gonzaga
Lutti, na qual estão lo-
calizados o Corpo de
Bombeiros, a escola do
SESI e Parque de Ex-
posições Dr. “Fernan-
do Cruz Pimentel”, já

foi concluído, ofere-
cendo maior segurança
aos cidadãos que utili-
zam a avenida.

As  aven idas ,  D r.
Antonio Silvio Cunha
Bueno, que liga a Ave-
nida Anápolis com a
Rodovia João Melão
SP-255 e Donguinha
Mercadante, localiza-
da no Bairro Jardim
Paineiras, sendo outra
impo r tan te  v i a  de

acesso ao Aeroporto
Regional Avaré/Aran-
du, também serão as-
faltadas, gratuitamen-
te, ainda este semes-
tre.  Outras ruas que
serão asfal tadas são
Jandira Pereira, João
Pau lo  Nogue i ra  e
Seme Jubram, ambas
localizadas no Bairro
Jardim Paraíso.

Por fim, o Governo
Municipal deu início

ao asfalto das Avenidas
Misael Euphrásio Leal
e  Major  Range l ,  do
início da Rodovia João
Melão (SP-255) até a
Rua Brás Caldeiras,
nas proximidades do
Horto Florestal, uma
importante obra para o
turismo municipal.

É o Governo Muni-
cipal investindo no pla-
nejamento urbano, segu-
rança e qualidade de vida.
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Em um ano, o número
de empreendedores indivi-
duais (EI) dobrou em Ava-
ré, graças a parceria entre
a Prefeitura e a Sala do
Empreendedor, que funci-
ona na sede do Banco do
Povo, na Rua Rio de Ja-
neiro, 1640. Em 2011, a
cidade tinha registrado 680
empreendedores. Já em
2012, dados apontam que
são 1.300 negócios regis-
trados pelo sistema do EI,
que fornece benefícios para
profissionais que traba-
lham por conta própria pos-
sam sair da informalidade.

De acordo com dados
do Sebrae da cidade, o se-
tor de serviços foi o que
mais atraiu os empreende-
dores. Entre eles, o comér-
cio de roupas e acessórios,
construção civil e os salões
de cabeleireiros. Ainda de
acordo com o Sebrae, o
estado de São Paulo regis-
trou o maior número de
inscrições em 2011. Foram
cerca de 438 mil adesões
no ano passado.

O analista do Sebrae,
Victor José Ebúrneo, res-
salta que são diversas van-
tagens para quem adere ao
EI. “Ele pode emitir no-
tas, por isso, se precisar
prestar um serviço para a
Prefeitura, por exemplo,
ele pode. O EI ainda tem
o seguro auxílio-doença e
aposentadoria”, explica.

Oficinas de
empreendedorismo
Os números de forma-

lização dos negócios de-
vem crescer ainda mais, de
acordo com o Sebrae. A

Prefeitura de Avaré contribui para o
aumento de emprego no município

instituição tem oferecido
oficina para orientar quem
trabalha na informalidade.
Além de incentivar a lega-
lização, as oficinas auxili-
am os empreendedores a
administrar a atividade.

O artesão Daniel La-
deira conta que está bus-
cando criar o próprio ne-
gócio, por isso, participa
das oficinas. “Quero criar
a minha própria marca.
Quero desenvolver e cres-
cer”, afirma.

O agente da Sala do
Empreendedor, Cleber
Antonello, afirma que o
objetivo das oficinas ain-
da é formalizar o maior
número possível de traba-
lhadores. “A meta é regu-
larizar e formalizar esses
profissionais que já atuam
na cidade”, destaca.

Saldos positivos
Com o aumento do nú-

mero de empreendedores
individuais, o resultado no
aumento do número de
empregos é automático, já
que os novos empreende-
dores a partir do momento
que começam a prosperar,
passam a contratar. O mês
de abril teve saldo positivo
em número de vagas de
emprego abertas em Ava-
ré. De acordo com dados
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados
(Caged) ligado ao Ministé-
rio do Trabalho, o municí-
pio ficou na 50º posição
entre os municípios que
mais geraram emprego no
estado de São Paulo. Fo-
ram gerados 361 novos
postos de trabalho.

Obras em andamento
Outro fator que contri-

bui para o aumento do
número de empregos diz
respeito as obras que es-
tão em andamento na ci-
dade, como prédio do
novo Fórum, Projeto Que-
ro Vida (casa dia para ido-
sos), ampliação do PAS do
Jardim Brasil e término do
PAS do Jardim Vera Cruz,
construção do restaurante
e novos vestiários no
Camping Municipal, am-
pliação das creches, cons-
trução de 22 casas na Bar-
ra Grande, construção de
578 casas no Jardim Pre-
sidencial, asfalto das 190
casas do Bairro do Camar-
go, Avenida Antonio Silvio
Cunha Bueno, Misael Eu-
phrásio Leal e Major Ran-
gel, ruas do Bairro Paraí-
so e outras, envolvem
mais 200 empregos dire-
tos e indiretos.

Rua Rio de Janeiro, 1640
Tel. (14) 3732-6101 | 3731-2657

Estância T urística de Avaré/SP
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A Secretaria Municipal
de Cultura e Lazer prepa-
rou uma extensa progra-
mação de eventos para
setembro, mês em que a
cidade completa seus 151
anos. O Ponto MIS (Mu-
seu da Imagem e do Som)
trará para Avaré novamen-
te uma oficina de anima-
ção e seis sessões de cine-
ma com um desenho ani-
mado, um curta metragem
e um longa, de 18 a 20 de
setembro, na sala de exi-
bição das Oficinas Cultu-
rais José Reis Filho, com
sessões às 9h30 e às
14h30.

Serão exibidos o curta
metragem Desentralha
S.A, de 2010, com dura-
ção de 11 minutos e dire-
ção de Maurício Castaño,
com classificação livre
(Dois irmãos são obriga-
dos pela mãe a desapare-
cer com o desenho mara-
vilhoso que fizeram na
parede do quarto. Quem
poderá ajudá-los nessa ta-
refa impossível? Desentra-
lha S.A.! Essa empresa

Grandes eventos marcarão o mês de setembro

Filme A Profecia dos Sapos

mirabolante tira as crian-
ças de qualquer encrenca)
e o longa metragem A Pro-
fecia dos Sapos, de 2003,
com duração de 90 minu-
tos e direção de Jacques-
Rémy Girerd, com classi-
ficação livre (Quarenta
dias e quarenta noites de
chuva - o mundo já viveu
um dilúvio desses e, ago-
ra, está acontecendo tudo
novamente. Os sapos, que
anunciaram a catástrofe,
tentam alertar os humanos.
Fugindo da chuva, os vo-
vôs Ferdinand e Juliette
levam o netinho Tom e a
amiguinha Lili para um

enorme celeiro, que depois
do temporal se transforma
em uma Arca de Noé im-
provisada. Nessa inacredi-
tável casa flutuante, eles
reúnem os animais da fa-
zenda e os bichos do zoo-
lógico da vizinhança. O
mundo é inundado e tudo
que eles têm para comer
são 28 toneladas de bata-
tas. Animais carnívoros e
herbívoros precisam viver
em paz para sobreviver.
Como fazer? Inicia-se
uma fantástica e divertida
aventura).

As inscrições para a
oficina cinematográfica

“Uma Vida Muito Anima-
da: Experimentando Ani-
mação Stop motion no
Computador”, a ser minis-
trada por Gilberto Caserta
e Joaquim 3 Rios irão so-
mente até o dia 13 de se-
tembro, onde serão ofere-
cidas 30 vagas a partir de
8 anos. A oficina tem
como objetivo resumir a
história da animação cine-
matográfica no Brasil,
mostrando a evolução téc-
nica acontecida nas qua-
tro décadas que precede-
ram ao “boom” da Com-
putação Gráfica, contado
através da vida de um cri-
ador, produtor e diretor do
cinema de animação bra-
sileiro. Os participantes
terão oportunidade de ex-
perimentar algumas técni-
cas de animação e utilizar
softwares gratuitos para
produzir suas próprias ani-
mações.

De 10 a 30 de setem-
bro acontecerá no Empo-
rium Café, das 9h00 às
19h00, a Exposição de
Fotos Antigas de Avaré,

uma mostro que reúne
mais de 150 imagens de
pessoas, lugares, persona-
lidades da terra do Verde,
da Água e do Sol.  Os qua-
dros da exposição em te-
las de 40 X 60cm foram
confeccionados graças ao
empenho do CONDE-
PHAC e apoio dos funci-
onários da Cultura Avaré,
que conseguiram patroci-
nadores para todas as
obras que compõe o mag-
nífico acervo fotográfico,
em sua maior parte, com-
posto de fotografias cedi-
das por famílias de Avaré
e também pertencentes ao
Memorial Tininho Negrão,
cujo mantenedor Joaquim
Negrão foi um dos maio-
res patrocinadores na con-
fecção das telas.

Já de 11 a 13 de setem-
bro acontece o Projeto “Li-
vro na Rodoviária – Em-
barque nesta viagem”, na
Rodoviária Municipal Ma-
noel Rodrigues, das 9h00
às 16h00. O projeto da
Secretaria Municipal da
Cultura e Lazer está levan-

do leitura gratuita aos usu-
ários do Terminal Intermu-
nicipal de Passageiros.

O projeto tem por fina-
lidade incentivar o hábito
da leitura, permitindo que
as pessoas que circulam
pela rodoviária possam,
enquanto esperam o ôni-
bus, ter acesso a bons li-
vros, que podem inclusive
ser levado para casa, como
doação da Secretaria, já
que os exemplares dispo-
níveis na banca do projeto
são doações e já constam
no acervo da Biblioteca
Municipal “Professor Ro-
drigues dos Santos”.

O leitor pode retirar o
livro de três formas: Para
leitura na Rodoviária; para
leitura em casa com pos-
terior devolução, neste
caso pode ser retirado um
livro por mês, seguindo
uma programação mensal
pré-definida; e da já cita-
da retirada sem devolução,
da mesma forma todos os
meses um livro poderá ser
levado para casa sem ne-
nhum custo.

A Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré,
por intermédio da Secre-
taria Municipal de Assis-
tência e Desenvolvimen-
to Social, está com ins-
crições abertas para os
seguintes cursos profissi-
onalizantes do Programa
Pronatec:

AUXILIAR DE
OPERAÇÕES EM

LOGÍSTICA
Realiza atividades de

Prefeitura oferece cursos de capacitação
profissional através do Programa Pronatec

controle e operação de
processos logísticos, aten-
dendo a suprimentos, pro-
dução e distribuição física
de bens e serviços, de
acordo com as normas e
procedimentos técnicos de
qualidade, segurança, higi-
ene e saúde.

Escolaridade Mínima:
Ensino Fundamental In-
completo

Aulas: Segunda, terça,
quarta e quinta-feira das

13h15 às 17h15.
ALMOXARIFE
Programa e controla o

recebimento de materiais
mediante documentação
fiscal do inventário físico.
Armazena materiais,
mantendo atualizados os
registros de localização
no almoxarifado, de acor-
do com as normas e pro-
cedimentos técnicos de
qualidade, segurança, hi-
giene e saúde.

Escolaridade Mínima:
Ensino Médio Incompleto

Aulas: Segunda, terça,
quarta e quinta-feira das
08h00 às 12h00.
PROGRAMADOR DE

SISTEMAS
Desenvolve e realiza a

manutenção de sistemas,
codificando programas e
modelando banco de da-
dos. Faz consultas, segun-
do as especificações do
projeto, e documenta todas

as etapas do processo.
Escolaridade Mínima:

Ensino Fundamental In-
completo

Aulas: Segunda, terça
e quinta-feira das 08h00 às
12h00.

O Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Téc-
nico e Emprego – Prona-
tec - foi criado pelo Go-
verno Federal, em 2011,
com o objetivo de ampliar
a oferta de cursos de edu-

cação profissional e tec-
nológica.

Os cursos,
ministrados no Instituto
Federal - Campus de
Avaré, tem duração de no
máximo 3 meses e são to-
talmente gratuitos.
Os alunos receberão ain-
da auxílio para transpor-
te e alimentação.

As inscrições estão
sendo realizadas na Rua
Ceará n.º 1206, Centro.
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INEDITORIAIS

Secret aria Municip al de Assistência e
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal da Pessoal Portadora de
Deficiência – CMPPD

Lei Estadual nº 7853/1989 - Lei Municipal – nº 68/2001 - 140/2001
Decreto- 2.589/2010

Convocação
O Presidente do Conselho Municipal de Pessoas Portadoras de Defi-
ciência (CMPPD), Sr. José Ricardo Cegarra,   convoca os/as Con-
selheiros e seus Suplentes , para Reunião Mensal   que será realiza-
da no dia 13.09.12  às 9:00 horas  , na sala dos Conselhos Munici-
pais junto à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social  situada na rua Rio Grande do Sul, 1750 – fundos.
Pauta:
· Leitura da Ata
· Outras Providencias
Contamos com a  presença de todos em caso de imprevistos, favor

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

Secret aria Municip al de Assistência e
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA

Lei Federal nº 8069/90 - Lei Municipal 310/91-240/98 -
Decreto nº 2.583/2010

COMUNICADO
O  Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA,  Sr. Rubens Renato Pereira,   vem por
meio deste tornar público  as Entidades cadastradas junto ao CMDCA
tendo prazo limite de 21 de setembro de 2012 para enviar projeto
FUMCAD, para ser incluído no site da Prefeitura no Link do FUMCAD,
devendo constar em arquivo sintético (máximo 1 folha A 4) e na
forma digital,  enviado ao e-mail : secmunicipais@hotmail.com
-Nome
-Endereço
-Telefone
-CNPJ
-Presidente
-Histórico
-Objetivo
-Metodologia de Trabalho
-4 Fotos

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Lei nº 126 de 28/12/1993

conselho.saude@avare.sp.gov.br

Estância Turística de Avaré, 06 de Setembro de 2012.

CONVOCAÇÃO
Nos servimos da presente para convocar a todos os conselheiros
titulares para a reunião extraordinária no dia 11/09/2012 (terça-feira)
às 18:00 , na Secretaria Municipal da Saúde, com a seguinte pauta:
- Apresentação do texto do PLANO SETORIAL DE SAÚDE para dis-
cussão, análise e deliberação para apresentação em AUDIÊNCIA
PÚBLICA e
- Análise e deliberação da minuta do Projeto de Lei e Convênio do Pró
Santa Casa 2012, assim como do PLANO OPERATIVO – PRO SAN-
TA CASA 2 e do PLANO DE TRABALHO – PRO SANTA CASA 2,
referente a convênio para subvenção e repasse de recursos municipal
e federal  mediante a termos de parceria, visando apoiar financeira-
mente a instituição filantrópica sem fins lucrativos de caráter regional,
para qualificação do atendimento à população.
Solicito aos conselheiros que não possam comparecer que encami-
nhem esta convocação aos suplentes correspondentes.
Atenciosamente,

ÂNGELA MARIA BATISTA LOURENÇO
Presidente

NILSON ZANLUCKI NETO
Secretário Executivo

Comunicado aos
beneficiarios do Programa

Bolsa Familia:
“O Programa Bolsa Familia convoca os beneficiarios
para que procurem o posto de saúde mais próximo
de sua residência, para a realização da 2ª
condicionalidade da saúde (peso).
Não esquecer de levar o cartão do Bolsa Familia e
as carteiras de vacinação de todos da casa.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 029/2012
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado
pelo Sra. Maria Lúcia Cabral de Freitas Vicentini, nos termos do Edital
005-CPL/2012, Processo Seletivo para contratação de Profes-
sor , homologado dia 06/09/2012, convoca o classificado, para o em-
prego de Professor de Ensino Fundamental - Matemática, confor-
me classificação abaixo descrita; para comparecer no prazo máximo
de 05 (cinco), a partir da data da publicação deste Edital, no Departa-
mento de Recursos Humanos, situado a Praça Prefeito Romeu Bretas
nº 163 das 08:30 às 12:00h e das  14:30h às 17:00h, Esta convoca-
ção é em caráter de substituição . O não comparecimento no pra-
zo acima implicará na desistência da vaga.
Class.  Nome
01 – Valéria de Fátima Lewin da Silva Mont anholi
Estância Turística de Avaré, 05 de setembro de 2012.

Presidente
Maria Lucia Cabral de Freitas Vicentini

LEIS

Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA

Lei nº 1.612, de 28 de agosto de 2012
(Dispõe sobre alteração de dispositivos das leis nº 1.597, de 05 de julho de
2012, 1.598, de 05 de julho de 2012 e 1.599, de 05 de julho de 2012.)

Autoria: Mesa Diretora
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 6º da Lei nº 1.597, de 05 de julho de 2012, passa
a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 6º - Os subsídios de que trata esta Lei serão revistos anu-
almente em dezembro, através de Resolução, a partir do se-
gundo ano de mandato, conforme previsão contida no artigo
37, X da Constituição Federal de 1988.
Artigo 2º  - O artigo 3º da Lei nº 1.598, de 05 de julho de 2012, passa
a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 3º - Os subsídios de que trata esta Lei serão revistos anu-
almente em dezembro, através de Lei, a partir do segundo ano
de mandato, conforme previsão contida no artigo 37, X da Cons-
tituição Federal de 1988.
Artigo 3º  - O artigo 2º da Lei nº 1.599, de 05 de julho de 2012, passa
a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 2º - Os subsídios de que trata esta Lei serão revistos anu-
almente em dezembro, através de Lei, a partir do segundo ano
de mandato, conforme previsão contida no artigo 37, X da Cons-
tituição Federal de 1988.
Artigo 4º  - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 28 de agosto de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Lei nº 1.613, de 28 de agosto de 2012
ESTA PUBLICAÇÃO PREVALECE SOBRE A ANTERIOR

(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá
outras providências)

Autoria: Mesa Diretora
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 aberto no Departamento de Contabilidade da Câmara
Municipal o Crédito Adicional no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito
mil reais), Suplementar as seguintes dotações orçamentária:

Artigo 3º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 28 de agosto de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

DECRETOS

RETIRE GRATUITAMENTE
O SEMANÁRIO OFICIAL DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ NO
PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

Decreto nº 3.305, de 15 de agosto de 2012.
ESTA PUBLICAÇÃO PREVALECE SOBRE A ANTERIOR

(Nomeia a Comissão Organizadora da F AMPOP 2012 – FEIRA
AVAREENSE DA MÚSICA POPULAR).
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 nomeada, na forma abaixo, a Comissão Organizadora
da FAMPOP 2012 – Feira Avareense da Música Popular que  engloba
a FAMPOP Regional no mês de julho e a FAMPOP Nacional no mês
de outubro:-
JOSÉ DE ARAÚJO NOVAES NETO – Presidente de Honra;
THEREZINHA ALVES DE MORAES - Presidente
JAIME APARECIDO PEPE – Tesoureiro;
GILSON CÂMARA FILGUEIRAS – Coordenador Geral;
GABRIEL ANTONIO SOARES ROCHA GUERRA – Secretário de
Comunicação
FABIO CORREA MARTINS – Coordenador de Eventos Paralelos
MONIKA MENDONÇA – Assistente Geral
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 15 de agosto de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

CMPD – Conselho Municipal do Plano Diretor
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA

Ficam por meio desta CONVOCADOS os Conselheiros do CMPD –
Conselho Municipal do Plano Diretor para REUNIÃO ORDINÁRIA a
se realizar no próximo dia 16 de agosto de 2012 (quinta-feira) às
dezenove horas na Câmara Municipal à Av. Misael Eufrásio Leal, 999.
Pauta da Reunião:
1) Comunicações do Presidente;
2) Aprovação das atas das reuniões ordinária de 11/07/2012 e
extraordinária de 16/07/2012 enviadas por correio eletrônico;
3) Apontamentos da Secretaria;
4) Processo CMPD n.º 058/2012 – leitura, discussão e votação;
5) Processo CMPD n.º 060/2012 – leitura, discussão e votação;
6) Processo CMPD n.º 061/2012 – leitura, discussão e votação;
7) Processo CMPD n.º 062/2012 – leitura, discussão e votação;
8) Processo CMPD n.º 063/2012 – leitura, discussão e votação;
9) Processo CMPD n.º 064/2012 – leitura, discussão e votação;
10)  Processo CMPD n.º 065/2012 – ofício documentos comple-
mentares;
As reuniões do CMPD são abertas a população.
Avaré, 03 de agosto de 2012.

MARCOS BOOCK RUTIGLIANO
PRESIDENTE CMPD

Conselho Municipal do Plano Diretor
Lei  Complementar nº 154, de 27 de setembro de 2011



Decreto nº 3.316, de 28 de agosto de 2012
ESTA PUBLICAÇÃO PREVALECE SOBRE A ANTERIOR

(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá
outras providências)

Autoria: Mesa Diretora
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 aberto no Departamento de Contabilidade da Câmara
Municipal o Crédito Adicional no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito
mil reais), Suplementar as seguintes dotações orçamentária:

Artigo 3º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 28 de agosto de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 3.319, de 28 de agosto de 2012.
ESTA PUBLICAÇÃO PREVALECE SOBRE A ANTERIOR

(Dispõe sobre a reorganização do Núcleo da Diversidade Sexual da
Estância Turística de Avaré.)
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  - O NADSEX AVARÉ fica reorganizado da seguinte forma:
SUPERVISÃO GERAL
Gestor de Assuntos para Diversidade Sexual: IVAIR BALDUINO DA
ROCHA
CÉLULA ADMINISTRATIVA
Agente Administrativo: DANIELLE DE CÁSSIA CAMARGO
Agente de Relações Institucionais: ANA MARCIA CALIJURI
CÉLULA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS
Agente de Eventos: CARLOS EDUARDO BRICOLETTI SANTOS
Assessor de Comunicação: GILBERTO WAGNER DE LIMA
CÉLULA DE ESTUDOS, PESQUISA E EDUCAÇÃO
Agente de Inclusão Educacional: MÁRIO DE OLIVEIRA NETO
Agente de Estudo e Pesquisa LGBT: ALESSANDRA  SALGADO
MEIXEDO DE SOUZA
CÉLULA DE APOIO PISICO-SOCIAL E JURÍDICO
Suporte Psico-Social: AURORA BEATRIZ TONINI
Suporte Jurídico: RODRIGO EDUARDO MENCK DOS SANTOS
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos para 22 de agosto de 2012.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 28 de agosto de 2012.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

FALECIMENTOS
FALECIMENTOS PERÍODO DE

30/08/12 A 02/09/2012

Vicente Lemos Pinheiro
*12/03/1953   +30/08/2012

Marco Antônio martins da Cost a
+31/08/2012/

Patricia Pereira
*22/05/1978    +31/08/2012

Ailton Donizete Domingues
*10/10/1957   +02/09/2012
Maria de Queiroz Silva

*12/03/1932    +02/09/2012
Alonso Melenchon Parra
*14/05/1925   +02/09/2012
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C  O  N  V  I  T  E
Estância Turística de Avaré, 04 de setembro de 2012.

Assunto: MESA DE DISCUSSÃO
Tema: Elaborar Plano Municipal em parceria com a Se-
cretaria de Agricultura para controle do uso de agrotóxicos, com o
objetivo de evitar deriva que afetem o meio ambiente e/ou produ-
ções vizinhas e que estabeleça critérios de devolução das emba-
lagens e controle das mesmas.
( item XVII, artigo 17 da Seção III da Lei nº 154 / 11)
Vimos através deste convidar V.Sª. para participar da Mesa de
Discussão  para início de elaboração de Plano Municipal Para
Controle do Uso de Agrotóxicos no Município de Avaré, a ser rea-
lizada em 12 de setembro de 2.012  na Associação dos Enge-
nheiros de Avaré “AREA” ás 14:00 horas , a qual será precedida
de palestra sobre Aviação Agrícola e Descarte de Embalagens de
Agrotóxicos.
Participantes convidados para formação da Mesa de Discussão:
* Marcos Boock Rutigliano - Presidente do COMPD
* Paulo A. J. Bannwart - Presidente do COMDEMA
* Eliseu Ayres de Melo - EDR - Avaré
* José Guilherme L. Rodrigues - Faculdade EDUVALE
*  Pedro Luchesi - Secretário M . de Agricultura de Avaré
* César Augusto de Oliveira - Secretário M . de Meio Ambiente
* Cláudio Ciccone - Presidente da ADEMA
* Paulo Henrique Ciccone - AREA
* Márcio Lourenço Gomes - CETESB - Agência Ambiental de Avaré
* Ernesto Albuquerque - Câmara Municipal de Avaré – Vereador
(Repres.)
* Eduardo Silva Dispore - AGROMAIA – Gerente Comercial
Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos desejos de um
profícuo trabalho junto à municipalidade.
Atenciosamente,

César Augusto de Oliveira
Secretário Municipal de Meio Ambiente

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 144/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pelo Sr. Glauco Fabiano Favaro de Oliveira, considerando demis-
são de servidor , convoca o classificado no Concurso Público  nº
001/2009, homologado pelo Decreto nº 2.223 de 15/10/09, publicado
em 24/10/09, prorrogado pelo Decreto nº 2.934 de 19/10/2011, publi-
cado em 22/10/2011, para o exercício de Emprego Público junto
aos PSFs,  na função de Enfermeiro – PSF ,  para comparecer no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de
Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
16º DENISE VICTOR SANTOS
Estância Turística de Avaré, aos 05 dias do mês de Julho de 2012.

GLAUCO FABIANO FAVARO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Administração

 INFORMATIVO TELECENTRO
I - O QUE É UM TELECENTRO?
TELECENTRO são espaços públicos providos de computadores
conectados a Internet em banda larga, onde são realizadas ativida-
des, com o objetivo de promover a inclusão digital e social das
comunidades atendidas. É uma parceria da Prefeitura da Estância
Turística de Avaré como Governo Federal através do programa In-
clusão Digital.
II-COMO POSSO UTILIZAR UM TELECENTRO?
Através de um cadastro, ao  qual você apresentará o RG, caso
seja de menor terá que apresentar o Rg dos pais.
III-QUANTO TEMPO  POSSO UTILIZAR O TELECENTRO?
Aproximadamente 55 (cinquenta e cinco minutos) diariamente.
IV-É PERMITIDO IMPRESSÃO DE PÁGINAS?
Sim é permitido entre 3(três) a 5 (cinco) páginas. Importante lembrar que as
impressões são para utilidade como: (curriculuns,trabalho escolar, inscri-
ção para vestibular e inscrição para concursos entre outras utilidades).  Ob-
servação: Não tem custo
IV-ONDE ENCONTRO O TELECENTRO?
Estamos localizado na Rua Maranhão 1579, de segunda a sexta feira das
8:00 as 17:30hs.

Secretaria Municipal da Indústria e Comércio.
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JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de próteses dentarias.
Fornecedor :  Adilson Lopes Garcia ME
Empenhos : 6165/2012
Valor : R$ 700,00
Avaré, 08 de Setembro 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 colchão caixa de ovo.
Fornecedor : Cirurgica Nova Era Com. Prods. Medicos e Ort. Ltda
Empenhos : 10426/2012
Valor : R$ 106,00
Avaré, 08 de Setembro 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 fornecimento de hortifrutis.
Fornecedor : Dimas T adeu Ferreira de Almeida ME
Empenhos : 4457/2012
Valor : R$ 1 1.217,31
Avaré, 08 de Setembro 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 com doação de caminhões e equipa-
mentos.
Fornecedor : Embrascol Comercio e Serviços Ltda
Empenhos : 4534, 4535/2012
Valor : R$ 134.050,00
Avaré, 08 de Setembro 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 suco concentrado.
Fornecedor : Frutti Life Industria e Comercio de Sucos Ltda EPP
Empenhos : 4781/2012
Valor : R$ 4.200,00
Avaré, 08 de Setembro 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 : 10740, 10743/2012
Valor : R$ 22.900,00
Avaré, 08 de Setembro 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 de plantões médicos no Pronto So-
corro Municipal.
Fornecedor : Instituto Hygia Saude e Desenvolvimento Social
Empenhos : 10571/2012
Valor : R$ 336.800,00
Avaré, 08 de Setembro 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 confecção de banner.
Fornecedor : L. V . Comunicação V isual Eireli ME
Empenhos : 6146, 6048, 6047, 7265/2012
Valor : R$ 2.577,00
Avaré, 08 de Setembro 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 implantação de telecentro e aquisição de
equipamentos de informática (Contrapartida).
Fornecedor : Maluf & Tino Ltda ME
Empenhos : 10818, 7640/2012
Valor : R$ 4.705,00
Avaré, 08 de Setembro 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 cestas básica.
Fornecedor : Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
Empenhos : 3418, 3419/2012
Valor : R$ 4.515,00
Avaré, 08 de Setembro 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 multifuncional.
Fornecedor : P . V. T. Comercio e Manut. De Moveis P/ Esc. Lt da
Empenhos : 422, 7636/2012
Valor : R$ 9.016,76
Avaré, 08 de Setembro 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 : 10741, 10742/2012
Valor : R$ 2.439,00
Avaré, 08 de Setembro 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 gerenciamento dos eventos referente
ao Projeto Vivo o Largo São João.
Fornecedor : Paulo Roberto Costa de Oliveira ME
Empenhos : 10430/2012
Valor : R$ 4.300,00
Avaré, 08 de Setembro 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 marmitex.
Fornecedor : Pedro Villen Neto ME
Empenhos : 4680/2012
Valor : R$ 18.016,00
Avaré, 08 de Setembro 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 leites.
Fornecedor : Ricardo Rubio ME
Empenhos : 2847/2012
Valor : R$ 39.425,70
Avaré, 08 de Setembro 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 de informática educacional.
Fornecedor : Sem Fronteiras T ecnologica Educacional Lt da
Empenhos : 660, 661/2012
Valor : R$ 103.000,00
Avaré, 08 de Setembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

COMUNICADO
Novo número da SECRETARIA DA SAÚDE:

3711-1430
Os telefones do Disk Saúde permanecem os mesmos:

3732-7288 3733-1536
3733-4371 3732-9387
3732-9348 3732-9371
3732-9337 3733-1541
3732-8882 3731-2668

Ouvidoria Municipal:

3711-2500
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S A Ú D E :

No dia 23 de agosto de
2012, quinta-feira, o ESF
– Estratégia Saúde da Fa-
mília II – “Dr. Fernando
Hirata”, localizado no
Bairro Duílio Gambini, mi-
nistrou uma palestra sobre
H1N1 aos alunos dos 3º e
5º anos da EMEB “Nor-
ma Lilia Pereira”.

No total, 80 crianças
participaram da palestra
ministrada pela enfermei-
ra Sabrina Dias e pela
agente comunitária de saú-
de Talita Cristina e pude-
ram tirar suas dúvidas so-
bre essa gripe tão comen-
tada atualmente. Ao final,
foi apresentado um vídeo
para que as crianças pu-
dessem compreender me-
lhor o tema apresentado.

O objetivo da palestra
foi promover a educação
em saúde para os alunos,
preconizando a saúde e o
bem estar dos estudantes.
As crianças receberam in-
formações sobre a origem
da gripe H1N1, seus sinais
e sintomas, tratamento e
prevenção.

GRIPE H1N1
A gripe H1N1, ou in-

fluenza A, é provocada
pelo vírus H1N1 da influ-
enza do tipo A. Ele é re-

Alunos da EMEB “Norma Lilia Pereira”
participam de palestra sobre H1N1

sultado da combinação de
segmentos genéticos do
vírus humano da gripe, do
vírus da gripe aviária e do
vírus da gripe suína, que
infectaram porcos simulta-
neamente.

Os sintomas da gripe
H1N1 são semelhantes
aos causados pelos vírus
de outras gripes. No en-
tanto, requer cuidados es-
peciais a pessoa que apre-
sentar febre alta, acima de
38º, 39º, de início repen-
tino, dor muscular, de ca-
beça, de garganta e nas
articulações, irritação nos
olhos, tosse, coriza, can-
saço e inapetência. Em al-
guns casos, também po-
dem ocorrer vômitos e di-
arreia.

A vacina contra a in-
fluenza tipo A é feita com
o vírus (H1N1) da doen-
ça inativo e fracionado. Os
efeitos colaterais são insig-
nificantes se comparados
com os benefícios quepo-
de trazer na prevenção de
uma doença sujeita a com-
plicações graves em mui-
tos casos.

É de extrema impor-
tância evitar a automedi-
cação. O uso dos remé-
dios sem orientação mé-

dica pode facilitar o apa-
recimento de cepas resis-
tentes à medicação Os
princípios ativos fosfato

de oseltamivir e zanami-
vir, presentes em alguns
antigripais (Tamiflu e Re-
lenza) e já utilizados no

tratamento da gripe avi-
ária, têm-se mostrado
eficazes contra o vírus
H1N1, especialmente se

ministrados nas primeiras
48 horas, que se seguem
ao aparecimento dos sin-
tomas.
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N U T R I Ç Ã O :

Estão abertas, de 4 a 20
de setembro, no Paço Mu-
nicipal da Estância Turísti-
ca de Avaré, localizado na
Praça Juca Novaes n.º
1169, Centro, das 09h00
às 12h00 e das 14h00 às
17h00, as inscrições para
o Programa Alimente-se
Bem e Sabor na Medida
Certa que serão ministra-
das de 9 de outubro a 1º
de novembro. A Prefeitura
de Avaré, em parceria com
o Serviço Social da Indús-
tria (SESI-SP), promove-

Abertas inscrições para curso de alimentação
Nutricionistas ensinarão receitas de dois programas gratuitos: Alimente-se Bem e Sabor na Medida Certa.
Aulas serão ministradas de 9 de outubro a 1º de novembro. As inscrições estão abertas e será necessária a

apresentação do CPF no ato da matrícula.

rá cursos educativos dos
programas. A previsão é
atender, gratuitamente, 450
pessoas. As aulas serão mi-
nistradas em uma unidade
móvel – carretas especial-
mente estruturadas para as
atividades.

No curso do Alimente-
se Bem serão ensinadas
receitas do livro Cereais e
Leguminosas, com prepa-
rações como arroz verme-
lho à moda caipira, purê
de feijão branco com rama
de cenoura, bolinho de

banana com farinha de
milho, bombom de qui-
noa, olho de soja e paço-
ca de lentilha. Ao final do
curso o aluno concluinte
poderá adquirir o livro
com as 50 receitas desen-
volvidas pela equipe de
nutricionistas do SESI-SP.

Os alunos também re-
ceberão orientações ali-
mentares para controle e
prevenção de hipertensão
arterial, diabetes, coleste-
rol e obesidade. As dicas
e receitas criadas para essa

finalidade integram o pro-
grama Sabor na Medida,
que utiliza a alimentação
como procedimento corre-
tivo de excessos à mesa
que podem comprometer
a saúde. Além de informa-
ções sobre ingredientes
saudáveis, índice nutricio-
nal balanceado e técnicas
dietéticas, os alunos apren-
derão receitas saborosas
que inibem o uso de sal,
gorduras e açúcares.

Na programação em
Avaré estão previstas 15

turmas com capacidade
para 30 alunos cada. Os
cursos têm carga horária
de 10 horas, divididas em
quatro aulas de 2h30 cada.

UNIDADES MÓVEIS
- Construídas no Centro de
Treinamento SENAI de
Lençóis Paulista, as cinco
unidades móveis do SESI-
SP têm capacidade para que
30 participantes acompa-
nhem, em cada uma, as au-
las ministradas em seu inte-
rior (até quatro turmas por
dia). Isso é viável graças a

um sistema retrátil, que faz
surgir uma sala integrada à
estrutura do caminhão quan-
do ele está estacionado.

As aulas têm caráter prá-
tico: os participantes podem
acompanhar a preparação
das receitas no próprio local
em uma cozinha completa.

 Todas as aulas são mi-
nistradas por nutricionistas
do SESI-SP, que desenvol-
vem preparação saudáveis,
balanceadas, nutritivas,
econômicas e com ingredi-
entes de fácil acesso.

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 REUNIÃO ORDINÁRIA  DE
SETEMBRO DE 2012

SENHORES CONSELHEIROS
Assunto: Reunião Ordinária do mês de setembro de 2012.
Prezados Senhores
Ficam por meio deste, CONVOCADOS os Conselheiros do
CONDEPHAC e membros do Plano Setorial do Patrimônio Históri-
co, Artístico e Cultural de Avaré para REUNIÃO ORDINÁRIA do Mês
de setembro CONDEPHAC) no dia 11 DE SETEMBRO do referido
as 16H00 min horas NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA – MEMORIAL DJANIRA  - Rua Minas Gerais 263.
PAUTA DA REUNIÃO
Relatos da presidência sobre o Plano Setorial
Distribuição dos processos para reavaliação dos imóveis tom-
bados e indicados
Processo Cessão Uso da Est ação Velha
Outras comunicações
· 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 levados diretamente à pessoa do Secretário, ou mes-
mo da Presidente, que igualmente mantém um expediente regular
na sede do Conselho.
Angela Golin – Presidente; Gumercindo Castellucci Filho – Secre-
tário 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 re-
cebimento deste ou informe sobre a convocação de seu suplente
(atesto a responsabilidade de cada um neste acionamento). Im-
portante frisar a relevância e pertinência dos temas e a necessida-
de da pontualidade para inicio da reunião.
*Os Conselheiros podem sugerir novas pautas que ficam, porém,
sujeitos a liberação da mesa diretora, devido ao tempo para expo-
sição o que pode levar a solicitação de uma reunião extraordinária.

Gumercindo Castellucci Filho – Guma
SECRETÁRIO EXECUTIVO

E D U C A Ç Ã O :

A Escola Municipal
de  Ens ino  Bás ico  –
EMEB “Maneco Dio-
nís io”  – real izou na
última quarta-feira, 5,
cer imônia em come-
moração a Semana da
P á t r i a ,  q u e  c o n t o u
com a apresentação
do acróstico “Brasil”,
pelos alunos da pro-
fessora Judith, do 5º
ano C.

Houve ainda o cul-
to a Bandeira e os alu-
nos cantaram o Hino
Nacional e o Hino da
Independência. A Se-
mana da Pátria é ce-
lebrada na semana do
d ia  7  de  Se tembro ,
Dia da Independência
do Brasil.

Nesta data, no ano

Alunos da EMEB “Maneco Dionísio”
comemoram o Dia da Independência

de 1822, Dom Pedro
fez  uma dec la ração
oficial de independên-
cia, afirmando assim
s e u  a c o r d o  c o m  o s
brasileiros. Nos meses
seguintes, os brasilei-
ros  venceram fac i l -
mente  o  a taque das

t ropas  por tuguesas ,
com apoio inglês. Em
pouco tempo, vários
pa í ses  da  Amér i ca ,
que já haviam se l i -
ber tado do domín io
e u r o p e u ,  a p o i a r a m
oficialmente nossa in-
dependência. Dom Pe-

dro tornou-se o pr i -
mei ro  imperador  do
Brasil, com o título de
Dom Pedro I. O Bra-
sil passou a ser uma
monarquia, uma forma
de governo em que os
poderes são exercidos
pelo imperador ou rei.
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C U L T U R A :

A cidade de Avaré re-
cebeu nos dias 23 e 24 de
agosto, uma oficina gratui-
ta de conservação preven-
tiva em museus. O curso
foi oferecido pelo Sistema
Estadual de Museus (Si-
sem-SP), órgão ligado à
Secretaria Estadual da
Cultura, em parceria com
o Museu de Arte Sacra de
São Paulo e a Prefeitura
Municipal, sendo realiza-
do no Cineclube Avaré
(CAC), sede das Oficinas
Culturais José Reis Filho.

O curso, coordenado
pela especialista em museo-

Avaré recebeu oficina gratuita de
conservação preventiva de museus

Animais da fauna empalhados

Sala de música, ao fundo um gramophone da
década de 40

Participantes da oficina de conservação preventiva de museus

Urnas mortuárias indígenas

Maria. Um dos prédios
históricos da cidade ainda
conservados é o do antigo
Fórum e Cadeia, obra do
construtor italiano Germa-
no Mariutti, seguindo pro-
jeto arquitetônico do fran-
cês Victor Dubugras. Inau-
gurado em 1896, nele fun-
cionaram o Poder Judici-
ário e a Cadeia Pública até
1955, quando o presídio
foi transferido para outro
prédio.

Funcionou como fó-
rum até 1969, ano em que
passou a abrigar a Dele-
gacia de Ensino. Tomba-

do em 1980 pelo Patrimô-
nio Histórico Estadual o
prédio hoje leva o nome de
Edifício Paschoal Bocci,
numa homenagem ao insig-
ne memorialista avareense.

No Museu de Avaré po-
dem ser encontrados obje-
tos que pertenceram a fa-
mílias tradicionais de Ava-
ré, como dos descendentes
dos fundadores major Vito-
riano de Souza Rocha e
major e o alferes José Do-
miciano Santana; fotos an-
tigas, sala de música com
discos de vinil e um gramo-
phone da década de 40; sala

indígena (com urnas mor-
tuárias); animais da fauna
empalhados; vestes de Ani-
ta Ferreira De Maria, cora,
manto e faixa usados pela
Miss do Centenário, vesti-
mentas do Padre Paulo Go-
ecke; camisetas de futebol
autografadas pelo Rei Pelé,
pelo genial Garrincha e
Ademir da Guia; Sala “Pro-
fessor José Leandro Fran-
zolin” (livros e revistas); Ga-
leria de Ex-Prefeitos; enfim,
o museu local é considera-
do pelos próprios visitantes
como um dos mais comple-
tos da região.

logia Andréa Maria Zabri-
eszach dos Santos, ofereceu
orientações sobre o diagnós-
tico de conservação e orga-
nização de acervos, com
estudo de tipologia e contro-
le climático. Também apre-
sentou formas de acondici-
onamento de acordo com o
tipo de coleção e materiais e
cuidados necessários para
deslocamento e procedimen-
tos de higienização.

Sisem-SP
O Sisem-SP é uma en-

tidade criada para ajudar
no desenvolvimento e for-
talecimento institucional do

segmento. Atualmente re-
úne 415 instituições, entre
públicas e privadas, de 190
municípios.

O Sisem é responsável
por exposições itinerantes
e de estudos detalhados
sobre cada museu e cida-
des onde estão localizados.
A entidade desenvolve pro-
gramas de formação, capa-
citação e aperfeiçoamento
técnico de profissionais.
Museu “Anita Ferreira

De Maria”
O Museu leva o nome

de sua principal criadora,
a poetisa Anita Ferreira De

Vestes de Anita Ferreira De Maria, da Miss
Centenário e de Padre Paulo Goecke


