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AÇÃO SOCIAL

Projeto Prefeitura no Bairro será 

realizado hoje
Projeto de Ação Social chega a sua 33ª edição com muito sucesso

O Projeto Prefeitura no Bairro será realizado hoje, 24, no CEI – Centro de 
Educação Infantil “Geraldo Benedete”, localizado a Rua Almirante Barroso nº 
111, no Bairro Bonsucesso. Esta será a 33ª edição do projeto, que tem grande 
participação da população avareense.

Teve início na última 
quinta-feira, 15, com o 
I Encontro de Bandas 
e Fanfarras de Avaré, 
uma série de eventos 
culturais e esportivos 
que garantirão o lazer 
da população avareense 
neste final de ano. 

CALENDÁRIO OFICIAL

Mais de 30 eventos e inaugurações 
brindam população neste final de ano

COMUNICADO
Abertura de Concurso Público nº 003/2012 

INSCRIÇÕES: 15/11 a 29/11/2012
SITE INSCRIÇÃO: www.idecan.org.br
O Edital de abertura completo consta no Semanário nº 590 de 14/11/2012 
pg.12 em diante.

COMEMORAÇÃO

I Encontro de Bandas e Fanfarras é 
realizado com sucesso em Avaré

Na noite da última quinta-feira, 
15 de novembro de 2012, a Prefeitura 
Municipal da Estância Turística de 
Avaré, em comemoração à Proclamação 
da República, realizou o “I Encontro de 
Bandas e Fanfarras”, com desfile pelas 
ruas do Centro da cidade.

E.E.P.S. Maria Isabel Cruz Pimentel marcou presença no evento

Encontro de corais será mais uma das 
atrações deste final de ano

Projeto realizou mais de 200 casamentos comunitários
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A EMEB Maria Thereza de Oliveira Picalho – 
Dondoca – no dia 09 de n ovembro de 2012, sexta-f ei-
ra, fi nalizou os projetos “Ler para entender o mundo” 
e “Preservar para conscientizar o mundo”. 

Durante todo o ano, os professores trabalharam 
nos dois projetos através de rodas de leitura, produção 
e reescrita textual, visitas, construção de brinquedos 
com material reciclável e diversas atividades em sala 
de aula e na lousa digital. 

O objetivo dos projetos era despertar o interesse 
pela leitura e conscientizar os alunos sobre a impor-
tância da preservação do meio ambiente para garantir 
a vida futura no planeta. 

A direção da escola agradece o apoio e participa-
ção de toda a comunidade, dos professores e funcio-
nários da escola, que se envolveram no planejamento 
e elaboração de todo o projeto, contribuindo assim, 
para os momentos de aprendizagem signifi cativa de 
nossos alunos.

EMEB Dondoca � nalizou 
projetos educacionais 

neste mês de novembro
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
São Paulo (IFSP) oferece 4640 vagas para cursos técnicos 
presenciais e a distância para o primeiro semestre de 2013, 
sendo que o campus de Avaré oferece 40 vagas para o curso de 
Agroindústria, 40 vagas para eventos e 40 vagas para o curso 
de Mecatrônica.
As inscrições estão sendo realizadas de 12 a 28 de novembro 
de 2012 através do endereço eletrônico www.ifsp.edu.br/
vestibular. A taxa de inscrição é de R$ 20,00 e o candidato 
precisa estar matriculado no 2º ou 3º ano ou já ter concluído o 
Ensino Médio. A entrega da documentação ocorrerá na própria 
escola. 
O campus do IFSP da Estância Turística de Avaré está 
localizado na Avenida Prof. Celso Ferreira da Silva n.º 1.333, 
Jardim Europa, próximo ao novo Supermercado Pinheirão. 
Maiores informações pelo telefone (014) 3711-1450.

Inscrições para o vestibular do 
IFSP vão até o próximo dia 28

PONTO MIS
de� ne programação para Novembro

A Secretaria Municipal de Cultura da Estância Turística de Avaré 
divulga Programação do PONTO MIS para o mês de novembro de 
2012. Os eventos acontecerão na sede das Ofi cinas Culturais José 
Reis Filho – CAC – que receberá mais uma Ofi cina e 3 sessões 
com dois fi lmes em cada uma nos próximos dias 28, 29 e 30. 

PROGRAMAÇÃO 
DIAS: 28, 29 e 30 de novembro
HORÁRIO: 19h30
LOCAL: Auditório das Ofi cinas Culturais José Reis Filho
ENTRADA FRANCA
FILMES

CURTA METRAGEM
LÁPIDE (direção Paulo Morelli, 1997, 17 min)
ELENCO: Denise Fraga e Antônio Calloni
CLASSIFICAÇÃO: 12 anos
Um casal discute sobre amor, morte e a compra de um túmulo.

LONGA-METRAGEM
REFLEXÕES DE UM LIQUIDIFICADOR (direção André Klotzel, 
2010, 80 min)
ELENCO: Ana Lucia Torre, Selton Mello, Fabiula Nascimento, 
Aramis Trindade, Marcos Cesana e
Germano Haiut

CLASSIFICAÇÃO: 18 anos
Um fi losófi co liquidifi cador nos conta de sua amizade com Elvira, 
uma dona de casa que passa por um momento agitado em sua 
vida. Seu marido, Onofre, desapareceu há alguns dias e ela 
decide ir à polícia dar queixa do sumiço. Em meio a refl exões 
sobre a vida e as diferenças entre os objetos e os seres humanos, 
o liquidifi cador nos conta como tudo começou. Quando Onofre 
desaparece, os vizinhos e amigos do casal, como a fogosa Milena, 
querem ajudar, mas Elvira só confi a no liquidifi cador. Ainda mais 
que a polícia começa a desconfi ar de assassinato e o investigador 
Fuinha se encarrega do caso, disposto a tudo para descobrir a 
verdade.

DIA 29/11/2012 – QUINTA-FEIRA
OFICINA CINEMATOGRÁFICA
HORÁRIO: 13h00 às 17h00
TEMA: Documentário – A formação de uma identidade
PALESTRANTE: Paola Prestes
20 vagas

A ofi cina tem por objetivo apresentar o documentário como uma 
ferramenta de construção da identidade. Serão apresentados 
os conceitos básicos do documentário, a possibilidade de 
desenvolver um olhar sensível e crítico, as implicações do registro 
de conhecimento em um suporte audiovisual e as questões éticas 
dentro dele. 
Os interessados deverão levar câmeras fotográfi cas, celulares e 
outros aparelhos eletrônicos.
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JUSTIFICATIVAS
JUSTIFICATIVA

 (inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de   aquisição de óleo diesel.
Fornecedor : Auto Posto Bizunga Ltda II
Empenhos : 9291/2012
Valor : R$ 301,40
Avaré, 24 de Novembro 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 pa-
gamentos por se tratar de   fornecimento de gêneros alimentícios.
Fornecedor : Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda EPP
Empenhos : 11482/2012
Valor : R$ 20.760,45
Avaré, 24 de Novembro 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 pa-
gamentos por se tratar de   aquisição de 06 andadores e aquisição 
de aspirador secreção eletrônico.
Fornecedor : Cirurgica Nova Era Com. Prods Medicos e Ort Ltda
Empenhos : 12053, 13112/2012
Valor : R$ 1.160,00
Avaré, 24 de Novembro 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 pa-
gamentos por se tratar de   serviços prestado com faixas e adesi-
vos, fornecimento de troféus. 
Fornecedor : Guerra & Guerra Comunicação Visual Ltda ME
Empenhos : 10549, 10550, 10552/2012
Valor : R$ 2.890,00
Avaré, 24 de Novembro 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 
pagamentos por se tratar de   fornecimento de paleta bovina em 
cubos e moída.
Fornecedor : Iotti Griffe da Carne Ltda
Empenhos : 9341, 9342/2012
Valor : R$ 33.360,80
Avaré, 24 de Novembro 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 pa-
gamentos por se tratar de   fornecimento de medicamentos.
Fornecedor : Luiz A. Dos Santos Drogaria EPP
Empenhos : 13087, 13091, 13187, 13189/2012
Valor : R$ 24.992,80
Avaré, 24 de Novembro 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 pa-
gamentos por se tratar de   fornecimento de gêneros alimentícios.
Fornecedor : Nutricionale  Comercio de Alimentos Ltda

Empenhos : 3510, 3418, 3419, 10762/2012
Valor : R$ 31.471,00
Avaré, 24 de Novembro 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 pa-
gamentos por se tratar de   serviço prestado com veiculo.
Fornecedor : Paulo Rogerio Da Silva
Empenhos : 9406/2012
Valor : R$ 7.025,95
Avaré, 24 de Novembro 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 pa-
gamentos por se tratar de   assistência técnica.
Fornecedor : Serv Imagem Paulistana Assist. Tecnica Ltda
Empenhos : 1909, 2835/2012
Valor : R$ 9.648,94
Avaré, 24 de Novembro 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 pa-
gamentos por se tratar de   despesas com hospedagem.
Fornecedor : Valdirene Renta Estati ME
Empenhos :13095/2012
Valor : R$ 725,00
Avaré, 24 de Novembro 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 pa-
gamentos por se tratar de  transporte de 06 veículos  doados pela 
Receita Federal
Fornecedor : M. A. Gitimayer e Dias Ltda
Empenhos : 14249/2012
Valor : R$ 3.000,00
Avaré, 24 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

LICITAÇÃOJUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de   emissão de semanário oficial.
Fornecedor : Grafica Editora Valente Fartura Ltda
Empenhos : 3434, 14038/2012
Valor : R$ 13.412,00
Avaré, 24 de Novembro 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 pagamentos por se tratar de   serviço médicos de exames de 
diagnósticos e serviços médicos de especialidades e odontologia 
para pacientes especiais.
Fornecedor : Instituto Hygia Saude e Desenvolvimento Social
Empenhos : 11680, 1571/2012
Valor : R$ 43.280,00
Avaré, 24 de Novembro 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 
pagamentos por se tratar de   fornecimento de material hidráulico.
Fornecedor : Margem Comercio de Materiais Hidraulicos Ltda
Empenhos : 12883, 12884, 12885, 12883/2012
Valor : R$ 54.214,00
Avaré, 24 de Novembro 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 pagamentos por se tratar de   serviços de terraplenagem para 
controle de erosão no Parque Ecológico Teixeira de Freitas.
Fornecedor : Menezes Terraplenagem e Construçao Ltda
Empenhos : 12185/2012
Valor : R$ 103.426,00
Avaré, 24 de Novembro 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 
pagamentos por se tratar de   fornecimento de gêneros alimentícios.
Fornecedor : Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
Empenhos :1917/2012
Valor : R$ 7.845,66
Avaré, 24 de Novembro 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 
pagamentos por se tratar de   serviços de operação e manutenção 
no aterro sanitário de Avaré.
Fornecedor : Quebec Construções e Tecnologia Ambiental S/A
Empenhos : 7408/2012
Valor : R$ 151.353,30
Avaré, 24 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal 

AVISO DE EDITAL  24/11/2012
Repetição do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 159/12

PROCESSO Nº. 615/12
Objeto: Aquisição de óleo Diesel S-50 para veículos da Educação.
Data de Encerramento: 05 de dezembro de 2012 das 09:30 às 
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 05 de dezembro de 2.012  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 14 de novembro de 2012 – Érica Marin 
Henrique – Pregoeira.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 202/12 – Processo nº. 621/12

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa DEPÓSITO DE 
TINTAS AVARÉ LTDA, com valor global de R$ 324,00 (trezentos e 
vinte e quatro reais) objetivando a aquisição de tintas para pintura 
do prédio do CEREST, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 26 de outubro 
de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 204/12 – Processo nº. 634/12
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa ALVES & 
BATISTA ALARMES LTDA - ME, com valor global de R$ 180,00 
(cento e oitenta reais) objetivando o monitoramento e vigilância 
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eletrônica no prédio do Fundo Social de Solidariedade, com fulcro 
no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 31 de outubro de 2012 – Rogélio Barchetti 
Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 205/12 – Processo nº. 636/12
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa MARCOS 
DONIZETE BALDINI, com valor global de R$ 2.775,00 (dois mil, 
setecentos e setenta e cinco reais) objetivando a contratação 
de engenheiro elétrico para acompanhamento, execução, análise 
técnica e emissões de laudos e ART necessárias para reforma 
das instalações do Teatro Municipal, com fulcro no artigo 24 da Lei 
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 07 de 
novembro de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade nº. 024/12 – Processo nº. 608/12

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação a empresa 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL SOARTE, com valor total de R$ 
11.000,00 (onze mil reais), objetivando a contratação de empresa 
para apresentação da peça teatral “Vim Ver Maria”  para o CREAS, 
com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 19 de outubro de 2012 – Rogélio 
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Inexigibilidade nº. 025/12 – Processo nº. 635/12
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação a empresa 
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA, com valor total de R$ 19.525,00 
(dezenove mil, quinhentos e vinte e cinco reais), objetivando 
o fornecimento de materiais para diabetes para atendimento de 
mandado judicial, com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 de novembro de 2012 
– Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Inexigibilidade nº. 026/12 – Processo nº. 640/12
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação a empresa MULT MED 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, com valor total de R$ 
1.176,41 (hum mil cento e setenta e seis reais e quarenta e 
um centavos), objetivando a aquisição de peças/serviços para 
conserto da Bomba de Infusão, com fulcro no artigo 25 da Lei 
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 01 de 
novembro de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o 
disposto no artigo 43, Inciso VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 
HOMOLOGA a empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA, objetivando o fornecimento de gases acondicionados em 
cilindros de alta pressão para uso medicinal para Pacientes Home 
Care, Pronto Socorro, SAMU, UBS’s, ESF’s e Ambulâncias, 
relativa ao Pregão Presencial nº. 140/12 – Processo nº. 557/12 - 
Homologado em: 10/10/2012.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o 
disposto no artigo 43, Inciso VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 
HOMOLOGA a empresa ÓTICA SOLAN LTDA - ME, objetivando 
a aquisição de 77 óculos para pacientes da Secretaria da Saúde, 
relativa ao Pregão Presencial nº. 141/12 – Processo nº. 558/12 - 
Homologado em: 05/11/2012.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o 
disposto no artigo 43, Inciso VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 
HOMOLOGA a empresa EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO 
LTDA - ME, objetivando o fornecimento de serviços de recarga de 
extintores para diversos locais vinculados à Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento Social, relativa ao Pregão 
Presencial nº. 145/12 – Processo nº. 570/12 - Homologado em: 
06/11/2012.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme 
o disposto no artigo 43, Inciso VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 
10.520/02 HOMOLOGA a empresa EXTIMPEL – EXTINTORES 
PLATINENSE LTDA - EPP, objetivando o fornecimento de serviços 
de recarga de extintores para as EMEB’s, relativa ao Pregão 
Presencial nº. 152/12 – Processo nº. 603/12 - Homologado em: 
08/11/2012.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme 
o disposto no artigo 43, Inciso VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 
10.520/02 HOMOLOGA a empresa WELLINGTON APARECIDO 

DA SILVA 36004781843, objetivando o fornecimento de buffet, 
recreação e locação de brinquedos às crianças assistidas pelo 
CRAS I, relativa ao Pregão Presencial nº. 153/12 – Processo nº. 
604/12 - Homologado em: 09/11/2012.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
conforme o disposto no artigo 43, Inciso VI da Lei nº. 8.666/93 
c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa VIAÇÃO LIRA LTDA, 
objetivando a locação de 02 (duas) vans para o transporte do 
Grupo de Convivência de crianças de 00 a 06 anos – CRAS I, 
relativa ao Pregão Presencial nº. 157/12 – Processo nº. 613/12 - 
Homologado em: 21/11/2012.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o 
disposto no artigo 43, Inciso VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 
HOMOLOGA a empresa PÂMELA COUTINHO ME, objetivando 
a aquisição de kits de beleza para mulheres vítimas de violência 
doméstica, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 159/12 – Processo 
nº. 561/12 - Homologado em: 06/11/2012.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme 
o disposto no artigo 43, Inciso VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 
10.520/02 HOMOLOGA a empresa PÂMELA COUTINHO ME, 
objetivando a aquisição de kits para idosos assistidos pelo CREAS, 
relativa ao Pregão Eletrônico nº. 160/12 – Processo nº. 562/12 - 
Homologado em: 06/11/2012.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o 
disposto no artigo 43, Inciso VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 
HOMOLOGA a empresa CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTO 
ME, objetivando a aquisição de kits de higiene para adolescentes 
vinculados a prestação de serviços a comunidade atendidos pelo 
CREAS, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 162/12 – Processo nº. 
566/12 - Homologado em: 07/11/2012.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o 
disposto no artigo 43, Inciso VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 
HOMOLOGA a empresa BRLINETECH LTDA EPP, objetivando a 
aquisição de roçadeira e cortador de grama, relativa ao Pregão 
Eletrônico nº. 166/12 – Processo nº. 574/12 - Homologado em: 
13/11/2012.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme 
o disposto no artigo 43, Inciso VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 
10.520/02 HOMOLOGA a empresa VT COMÉRCIO E SERVIÇOS 
DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP, objetivando a 
aquisição de materiais elétricos para instalação de ar condicionado 
no SAMU, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 176/12 – Processo 
nº. 607/12 - Homologado em: 08/11/2012.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme 
o disposto no artigo 43, Inciso VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 
10.520/02 HOMOLOGA a empresa MONTE BELLO COMERCIAL 
LTDA EPP, objetivando a aquisição de jogos de lençol para serem 
sorteados em reuniões de grupos socioeducativos às famílias 
assistidas pelo CRAS II, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 177/12 
– Processo nº. 609/12 - Homologado em: 14/11/2012.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o 
disposto no artigo 43, Inciso VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 
HOMOLOGA a empresa MAPPE BRASIL LTDA ME, objetivando a 
aquisição de equipamentos de informática para o Programa Bolsa 
Família, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 179/12 – Processo nº. 
617/12 - Homologado em: 19/11/2012.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o 
disposto no artigo 43, Inciso VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 
HOMOLOGA a empresa PÂMELA COUTINHO ME, objetivando 
a aquisição de materiais de escritório para a Vigilância Sanitária, 
relativa ao Pregão Eletrônico nº. 180/12 – Processo nº. 618/12 - 
Homologado em: 19/11/2012.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 079/10 – Processo nº. 308/10, Contrato (262/10), 

que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o 
senhor PAULO SALIM ANTÔNIO CURIATI, objetivando a locação 
de imóvel na Rua Maranhão nº 1.578 para instalação do Fundo 
Social de Solidariedade, com prorrogação até 31 de dezembro de 
2012. O valor mensal será de R$ 3.010,00 (três mil e dez reais) – 
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 109/10 – Processo nº. 492/10, Contrato (415/10), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e 
o senhor BENEDITO GASPAR, objetivando a locação de imóvel 
na Rua Sergipe nº 1.379 para instalação da Junta Militar, com 
prorrogação até 31 de dezembro de 2012. O valor mensal será 
de R$ 1.290,00 (hum mil, duzentos e noventa reais) – Rogélio 
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 095/11 – Processo nº. 315/11, Contrato (245/11), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e 
a empresa MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME, objetivando a 
contratação de empresa especializada para colete, transporte, 
tratamento adequado e destino final dos resíduos de serviço de 
saúde, com prorrogação até 03 de novembro de 2012 – Rogélio 
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 095/11 – Processo nº. 315/11, Contrato (245/11), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e 
a empresa MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME, objetivando a 
contratação de empresa especializada para colete, transporte, 
tratamento adequado e destino final dos resíduos de serviço de 
saúde, com prorrogação até 30 de dezembro de 2012. O valor 
desta prorrogação de contrato é de R$ 108.015,00 (cento e oito 
mil e quinze reais) – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 019/10 – Processo nº. 502/10, Contrato (011/11), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a empresa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA, objetivando a revitalização e urbanização da 
Praça Monsenhor Celso Diogo Ferreira, com prorrogação até 28 de 
dezembro de 2012. – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

DELIBERAÇÃO
Pregão Eletrônico n° 199/12 – Processo n° 656/12
Considerando a solicitação de alteração das especificações 
encaminhadas pelo Departamento de Tecnologia, a Senhora 
CRISLAINE APARECIDA SANTOS, Pregoeira Oficial, no uso de 
suas atribuições legais, DETERMINA a rerratificação do edital, nos 
termos a serem conferidos no site: www.avare.sp.gov.br e www.
bbmnet.com.br.
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei  8.666/93 c/c Lei 
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 05 de dezembro de 
2.012, às 14 horas,  para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 14 de novembro de 
2.012.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 165/12 – Processo nº. 573/12, objetivando 
a aquisição de telhas tipo kalhetão para manutenção de prédio 
público, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 
e suas alterações. - Revogada em: 08/11/12 – Rogélio Barchetti 
Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 182/12 – Processo nº. 620/12, objetivando 
a contratação de empresa para prestação de serviços de 
cronometragem e apuração dos resultados da 67ª Corrida de São 
Silvestre de Avaré, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 
8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 09/11/12 – Rogélio 
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO 
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências 
quanto a vigência do termo de prorrogação 432/12, da DISPENSA 
N° 119/11 – Processo n° 444/11, motivo pelo qual, os atos 
praticados por este setor e assinados pelo Senhor Prefeito 
Municipal, deverão ser rerratificados.
ONDE SE LIA:
1) Fica o prazo de vigência do contrato inicial supramencionado de 
26 de outubro de 2012...
AGORA SE LEIA:
1) Fica o prazo de vigência do contrato inicial supramencionado de 
27 de outubro de 2012...
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DECRETOS

DECRETO Nº 3.366, DE 30 DE OUTUBRO DE 2012.
(Dispõe sobre permissão de uso onerosa de bem público à título 
precário, nos termos do artigo 119, §3º, da Lei Orgânica do Municí-
pio da Estância Turística de Avaré).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, nos 
termos dispostos no artigo 119, §3º, da Lei Orgânica de Município.
DECRETA:
Artigo 1º – Fica concedida à Empresa MAREDU INDUSTRIA E 
COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 
.04.085.837/0001-31, com sede na .Av. Donguinha Mercadante nº 
3.125 - fundos, bairro Jardim Paineiras, nesta cidade de Avaré, 
doravante denominada apenas Permissionária, a PERMISSÃO 
ONEROSA DE USO DE BEM PÚBLICO, À TÍTULO PRECÁRIO, 
pelo prazo de 06 (seis) meses, mediante o pagamento mensal 
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para funcionamento de empresa 
de comércio de confecções, em 50% da área localizada na Ave-
nida Donguinha Mercadante, nº 3125, correspondente a parte 
dos fundos do referido imóvel, onde já se encontra instalada 
a empresa.
Artigo 2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 30 de outubro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

DECRETO Nº3.372, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2012.
(NOMEIA A COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS 

PÚBLICOS PARA PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍS-
TICA DE AVARÉ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS POR LEI, 
Considerando o disposto no Artigo 37, inciso II, da Constituição Fe-
deral, determinando que a investidura em cargo ou emprego público 
seja procedida de aprovação em concurso público;
CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA, NO QUADRO DE PESSOAL DA 
ADMINISTRAÇÃO, DE VAGAS A SEREM PREENCHIDAS, GRADU-
ALMENTE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DE SERVIÇO, 
PARA OS CARGOS CONSTANTES NOS EDITAIS;
Considerando, o princípio constitucional da publicidade dos atos 
administrativos;
DECRETA:
Artigo 1º - Fica nomeada, uma Comissão Organizadora de Concurso 
Público para organização, aplicação e correção de provas, bem como 
outros atos necessários para o processo de escolha de candidatos 
para provimento de cargos e empregos públicos na Administração 
Municipal, composta dos seguintes membros:
1)BRUNO CAMPOS DE MORAES RG nº MG 10.389.932
2)ADRIANA CLAUDIA DE SOUZA 5.875.945
3) MARIA DO CARMO DORNELAS DE OLIVEIRA - RG nº MG 643.203
Parágrafo Primeiro  - A Comissão será presidida pela Senhora 
MARIA DO CARMO DORNELAS DE OLIVEIRA.
Parágrafo Segundo – A Comissão deverá instaurar procedimento 
administrativo, que contenha os documentos relativos às fases do 
concurso.
Artigo 2º - Serão selecionados candidatos para provimento dos 
cargos vagos, cuja nomenclatura, número de vagas, carga horária 
e vencimentos, constarão por inteiro teor do Edital de Concurso Pú-
blico, observadas as exigências e condições prescritas na legislação 
Municipal e Federal pertinente.
Artigo 3º - O Concurso Público reger-se-à pelas condições espe-
cíficas do Edital, cabendo à Comissão nomeada por este Decreto 
decidir sobre os cargos eventualmente omissos.
ARTIGO 4º - ESTE DECRETO ENTRARÁ EM VIGOR A PARTIR 
DA PRESENTE DATA, REVOGADAS AS DISPOSIÇÕES EM 
CONTRÁRIO.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, EM 09 DE 
NOVEMBRO DE 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO 

DECRETO Nº 3.373, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2012.
(NOMEIA A COMISSÃO DE FISCALIZADORA DO CONCURSO 

PÚBLICO Nº 003/2012 PARA PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍS-
TICA DE AVARÉ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS POR LEI, 
DECRETA:
Artigo 1º - Designar a COMISSÃO FISCALIZADORA do Concurso 
Público para preenchimento dos  empregos públicos constantes do 
edital nº 003/2012, afixado no local de costume na sede da Prefeitura 
Municipal, publicados no jornal de circulação no Município de Avaré/
SP a qual será formada pelos membros a seguir relacionados, os 
quais terão as atribuições de fiscalizar o trabalho a ser realizado 
pela empresa contratada para organização, aplicação e correção.
CÉLIA VITÓRIA DIAS S. SCUCUGLIA - RG. nº. 17.525.986-0
CÍNTIA MARIA VIEIRA – RG. nº. 26.446.695-0

DECRETO N.º 3.383, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2012.
(Declara Hóspede Oficial do Município os Srs. LUIS ANTONIO 

MACHADO DE WERNECK e sua esposa ANA LUCIA DE CARVA-
LHO WERNECK).

                                                                
Rogélio Barcheti Urrêa, Prefeito da Estância Turística de Avaré, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
Decreta: 
Artigo 1º - Ficam declarados Hóspedes Oficiais do Município de 
Avaré, os Srs. LUIS ANTONIO MACHADO DE WERNECK, Gover-
nador do Distrito 4620 e sua esposa ANA LUCIA DE CARVALHO 
WERNECK, quando de sua visita em nossa cidade, nos dias 20, 21 
e 22 de novembro de 2012.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 21 de novembro de 
2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

INEDITORIAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O diretor-presidente da Cooperativa dos Piscicultores do Médio e 
Alto Paranapanema – COOMAPEIXE, no uso de suas atribuições 
legais e de acordo com o disposto no Estatuto Social, CONVOCA os 
20 cooperados em condições de votar, para participar de 5ª Assem-
bléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia dez de janeiro de dois 
mil e treze, quinta-feira, na Rua Santa Catarina, 1.901, centro, na 
Estância Turística de Avaré, com primeira chamada às 17h00, com 
dois terços de seus cooperados; em segunda chamada às 18h00, 
com cinqüenta por cento mais um dos cooperados e em última cha-
mada às 19h00, com o mínimo de dez cooperados para deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Leitura, discussão e aprovação 
da ata anterior; 2. Prestação de Contas Exercício 2012; 3. Admis-
são e exclusão de cooperados; 4. Eleição e posse do Conselho de 
Administração (CAdm) e Conselho Fiscal (CFis); 5. Relatório Anual 
de Atividades - RAA 2012; 6. Demais assuntos deliberativos ou não, 
mas de interesse da COOMAPEIXE.
Estância Turística de Avaré, 19 de novembro de 2.012

FERNANDO FRANCO AMORIM 
Diretor-Presidente

EDITORIAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CRONOGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/ AULAS
NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012 - ATUAÇÃO 2013

I-Apresentação de projetos para a função de Vice- diretor,  Professor 
Coordenador Pedagógico para ensino regular e EJA  I e Técnico em 
Psicopedagogia. Entregar na SME até o dia 26/11/2012.
 II- Eleição para a função de Professor Coordenador Pedagógico 
para candidatos com sede na Unidade Escolar quando o atual não 
for reconduzido até o dia 23/11/2012.
III- Apresentação de projetos para a função de Professor Coorde-
nador Pedagógico  nas Unidades que estiverem sem o profissional 
no HTPC do dia 3 ou 4 de dezembro após a atribuição de PEB I.   ( 
enviaremos lista das escolas que necessita do profissional  a partir 
do dia 26/11/2012.
IV-Entrega na SME da pontuação dos PEB I, PEBII, Professor 
Monitor  e Diretor de Escola até o dia 01 /12/ 2012.
V-Atribuição de classes /aulas nas Unidades Escolares para PEB 
I e PEB II em sua sede. ( Observar Lei Complementar nº 168, de 
10/04/2012).
Dia: 03 ou 04 / 12 / 2012
Horário: 17H.
VI- Encaminhar saldo remanescente das salas/aulas livres e em 
substituição
Dia 05/12/2012
VII-Remoção de diretores
Dia: 06 / 12 / 2012
Local: SME
Horário:14 h.
VIII-Atribuição pela equipe da SME para PEB I:
a) Adido
b) Remoção de sede
c) Permuta de sede
Dia:10/12/ 2012
Horário: 17h
Local: SME
IX- Atribuição para PEB II :EDUCAÇÃO FÍSICA
a)completar jornada; 
b)ampliar jornada- carga complementar com aulas em substituição
c)saída em substituição.
Dia: 10/ 12/ 2012
Horário: 18h30
Local: EMEB Maneco Dionísio
XI- Atribuição de classes livres para professor PEB I efetivo  lotados 
na SME.
Atribuição de classes em substituição para PEB I efetivo lotado 
na SME.
Dia:11/-12/ 2012
Horário: 17h
Local: EMEB Maneco Dionísio.
X- Saída em substituição para PEB I  efetivos com sede.
Dia:12/12/ 2012
Horário:17h
Local: EMEB Maneco Dionísio
XI- Atribuição para PEB II : INGLÊS
a)completar jornada; 
b)ampliar jornada- carga complementar com aulas em substituição.
c)saída em substituição.
Dia:12/12/ 2012
Horário:  18h
Local: EMEB Maneco Dionísio
XII- Atribuição para professor monitor
Dia: 13/12/ 2012
Horário:17h
Local:EMEB Maneco Dionísio
XIII- Atribuição para PEB II : ARTE
a)completar jornada; 
b)ampliar jornada- carga complementar com aulas em substituição.
c)saída em substituição.
Dia:13/12/ 2012
Horário:  18h
Local:EMEB Maneco Dionísio
XIV- Envio de requerimento para  concessão de Licença prémio 
para 2013 até o dia 13 de dezembro de 2012.
XV - Atribuição PEB II – EJA 
01/02/2013
Na Secretaria Municipal da Educação
Avaré,  21  de novembro de 2012.
          

Secretaria Municipal da Educação

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

CMDR AVARÉ 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
12ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1ª, 2ª CONVOCAÇÃO

A presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - 
CMDR Avaré, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 
6, inciso IV e Artigo 11, parágrafos 1º e 2º do Regimento Interno, 
CONVOCA seus conselheiros para comparecer na 12ª Reunião 
Ordinária, a ser realizada no dia 03 de dezembro de 2.012, 
segunda-feira, na sede da CATI Regional Avaré, Rua Santa 
Catarina, 1.901, centro, Avaré-SP, em primeira convocação 
às 18h00, com pelo menos a metade de seus membros e 
em segunda convocação às 19h00, com qualquer número de 
conselheiros, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 
1. Leitura, discussão e votação da Ata da reunião anterior; 2. 
Controle Social na emissão de DAP; 3. APA Perímetro Botucatu; 
4. Demais assuntos, deliberativos ou não, mas de interesse do 
colegiado rural.
Estância Turística de Avaré, 19 de novembro de 2.012

ROSMARIY BATISTA FOGAÇA
Presidente do CMDR Avaré

LÚCIA HELENA LÉLIS DIAS – RG. nº. 17.792.175-0
Artigo 2º - A Comissão Fiscalizadora terá a responsabilidade de 
cumprir e exigir que se cumpram as determinações do Regulamento 
do Concurso Público, estabelecidas no Edital nº 003/2012.
Artigo 3º - O Presidente da Comissão Fiscalizadora designado neste 
Decreto será LUCIA HELENA LÉLIS DIAS .
ARTIGO 4º - ESTE DECRETO ENTRARÁ EM VIGOR NA DATA 
DE SUA PUBLICAÇÃO.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, EM 09 DE 
NOVEMBRO DE 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO 



AÇÃO SOCIAL
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O Projeto Prefeitura no Bairro será realizado hoje, 
24, no CEI – Centro de Educação Infantil “Geraldo 
Benedete”, localizado a Rua Almirante Barroso nº 
111, no Bairro Bonsucesso. Esta será a 33ª edição do 
projeto, que tem grande participação da população 
avareense.

Das 9h00 às 17h00, o Governo Municipal estará 
com toda a sua estrutura e das Secretarias Municipais 
atendendo às necessidades do local, com expedição de 
RG e outros documentos, esportes e eventos culturais, 
orientações jurídicas, serviços de saúde, informações 
sobre água e luz, entre outros.

Os funcionários estarão à disposição dos morado-

Projeto 
Prefeitura 

no Bairro será 
realizado hoje

Projeto de Ação Social chega a sua 33ª edição com muito sucesso

res, atendendo suas reivindicações. Como em todas as 
outras edições, os serviços da Secretaria da Saúde pos-
suem maiores procura e, por isso, disponibilizará aten-
dimento médico durante todo o dia, sem necessidade de 
agendamentos. A Prefeitura no Bairro também oferece-
rá cortes de cabelo, brincadeiras, distribuição de pipo-
ca, dentre outros, de forma gratuita para a população. 

O projeto é um grande facilitador, por permitir à 
população, a quebra de barreiras burocráticas e o inter-
câmbio com todos os setores da administração públi-
ca, levando reivindicações e anseios da população de 
forma direta a qualquer secretário que, durante todo o 
evento, estará atendendo à população e resolvendo os 

problemas do bairro.
Desde que foi criado pela atual gestão municipal 

em 2009, o Prefeitura no Bairro já realizou cerca de 
91.600 atendimentos à população, sendo eles: 6.914 
atendimentos do Gabinete do prefeito, 4147 atendi-
mentos médicos (clínico geral, ginecologista, pediatra 
e exames Papa Nicolau), 10.026 exames e encaminha-
mentos (HGT, teste de diabetes, glicemia e pressão ar-
terial), 3.382 atendimentos odontológicos, 926 orienta-
ções jurídicas, 2.473 cortes de cabelo, 306 expedições 
de carteira de trabalho, 4.333 expedições de Rgs 1ª e 2ª 
vias, 256 casamentos comunitários e 39.300 atividades 
culturais, esportivas e de lazer.

 

Na noite da última quinta-feira, 15 
de novembro de 2012, a Prefeitura Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, 
em comemoração à Proclamação da Re-
pública, realizou o “I Encontro de Ban-
das e Fanfarras”, com desfile pelas ruas 
do Centro da cidade.

O desfile, seguiu o mesmo traje-
to do Desfile Cívico, realizado no mês 
de setembro, passando pela Rua Rio de 
Janeiro com término na Rua Piauí, com 
palco montado no Largo São João e con-
centração na Matriz de Nossa Senhora 
das Dores.

O evento contou com a participa-
ção das seguintes bandas marciais e 
fanfarras: ETEC Prof. Fausto Mazzola Fanfarra Marcial Voluntários de Avaré também marcou presença no evento

COMEMORAÇÃO

 I Encontro de Bandas e 
Fanfarras é realizado com 

sucesso em Avaré
- regente Valdir, E.E.P.S. Maria Isabel 
Cruz Pimentel - regente Rodonildo, 
Banda do Pan “Paulo Araújo Nova-
es” - regente Wagner, Fanfarra Marcial 
Voluntários de Avaré - regente José 
Henrique e EMEB Carlos Papa e teve 
como objetivo manter viva no coração 
de nossas crianças, jovens e adultos 
essa tradição cultural tão importante 
para o município.

 O público presente no local apro-
vou a iniciativa,  vibrou com as belas 
apresentações das bandas e fanfarras e 
pediu que o evento tenha continuidade 
nos próximos anos, fazendo parte do 
calendário oficial da Estância Turística 
de Avaré.
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Se você não concluiu seus estudos, ou conhece alguém 
que não concluiu, a hora é agora!

Procure a escola mais próxima de sua casa e faça sua 
matrícula para 2013.

Você receberá todo material sem custo e estará adquirin-
do muito conhecimento para seu crescimento pessoal, além do 
certificado de conclusão do 1º grau que lhe permitirá crescer 
profissionalmente.

Não perca mais tempo! Garanta já a sua vaga!
Estamos te esperando!

EMEB “Flávio Nascimento”
Rua Bastos Cruz, 2.400 – Vila Martins
EMEB “Maria Theresa de O Picalho-Dondoca” 
Av. Santos Dummond, 1910- Brabância
EMEB “Orlando Cortez” 
Rua Francisco Medaglia, 320 – Vila Operária
EMEB ”Anna Novaes” 
Rua Paraná, 2155 – Bº Brás
EMEB “Fausto Rodrigues” 
Rua Lolita, 1235 – Bº Jardim Paraíso
EMEB “Maria Nazareth” 
Rua João Manoel Fernandes, 400 – Bº Camargo
EMEB “Norma Lilia” 
Rua Maria Joaquina Fonseca Pereira, 525 – Bº Santa Mônica

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE AVARÉ

MATRÍCULAS ABERTAS PARA O
CURSO SUPLETIVO/EJA

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: vinte (20) dias

O DOUTOR FABRÍCIO ORPHEU ARAÚJO, MM. JUÍZ DE DIREI-
TO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE AVARÉ, SÃO 
PAULO, FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital, 
ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e Cartório da 
Primeira Vara Cível se processam os termos da ação de cobrança 
nº 053.01.2011.002626-2 (622/2011), requerida por FUNDAÇÃO 
REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ-FREA contra LUCIANE 
CRISTINA FERNANDES, e em atendimento ao que dos autos 
consta, fica a requerida LUCIANE CRISTINA FERNANDES, RG 
46.896.460-5, CPF 363.309.778-36, brasileira, maior, CITADA 
para os termos da ação, conforme peça inicial e despacho abaixo 
transcritos,  podendo, querendo, no prazo de QUINZE (15) DIAS, 
contados do término do prazo do edital, contestá-la, sob pena de 
não o fazendo, presumirem-se aceitos, como verdadeiros, os fatos 
articulados pela parte autora (arts. 285 e 319 do CPC). PEÇA INICIAL 
EM RESUMO: “Se processa os autos registrados sob nº. 959/2010 
de ação COBRANÇA (Ordinário), em que requerente FUNDAÇÃO 
REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ-FREA e a requerida LU-
CIANE CRISTINA FERNANDES, de cuja petição inicial em síntese é 
o seguinte: Por força de contrato firmado, a Senhora Luciane Cristina 
Fernades celebrou com a requerente um Contrato de Prestação 
de Serviços Educacionais, relativo ao curso de Educação Física. 
Durante toda vigência do contrato, a Instituição de Ensino autora 
cumpriu integralmente suas obrigações contratuais. A Requerida 
não quitou as mensalidades referentes aos meses de junho /2006 
à dezembro/2006 no valor de R$322,90 cada. Débitos esses que, 
atualmente, somados totalizam a importância de R$ 3.686,32 (três 
mil e seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos). 
Atribui-se a causa o valor de R$ 3.686,32. Pede deferimento. Avaré, 
04/03/2011. Drª. Nathália Caputo Moreira – OAB/SP nº. 230.001 e Dr. 
Frederico de Albuquerque Plens – OAB/SP nº. 92.781” Fica advertida 
a requerida que o prazo para contestação será de quinze dias(15) 
dias, a contar da publicação do presente edital e que nos termos 
do artigo 285  do Código de Processo Civil, não sendo contestada 
a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo autor. 
Será o presente edital afixado no local de costume e publicado pela 
imprensa  na forma da lei. NADA MAIS. Int. Avaré, 06 de setembro 
de 2.012 de 2.012. Dr. Fabrício Orpheu Araújo – Juiz de Direito. E 
para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam 
de futuro alegar ignorância, mandou expedir o presente que será 
publicado e afixado na forma da Lei. 

COMUNICADO SANTA CASA
A Santa Casa de Misericórdia de Avaré, está contratando 
deficientes (físicos, auditivos e visuais) de ambos os sexos. Os 
interessados deverão enviar curriculum para o Departamento 
Pessoal, de segunda à quinta-feira, das 15h00 h às 16h00 h, 
sito à Rua Paraíba, 1003 – Avaré – SP.

CONVOCAÇÃO
Ficam por meio deste, CONVOCADOS artistas, ativistas culturais 
e pessoas interessadas em Arte/Cultura para

-4ª Assembleia Setorial (ultima) – Formação do Conselho 
Municipal de Política Cultural, envolvendo os setores, Música, 
Artesanato, Cultura Folclórica, e a deliberação dos indicados pelas 
Associações de Comércio, Industria e  Prestação de serviços, de 
Musica, de Artesanato, de Cultura Afro, lembrando que  indicações 
somente serão aceitas quando em documento assinado pelo 
Presidente da Associação com cópia da ata que o elegeu.
 Às 18:30 horas, do dia 27 de Novembro de 2012, na sede das 
Oficinas Culturais José Reis Filho (CAC), Rua Rio de Janeiro, 
1763.
Importante ressaltar que o Plano Municipal de Política Cultural 
recentemente aprovado pela Camara Municipal destaca a 
obrigatoriedade da criação do Conselho que passará então a reger 
as diretrizes e ações da Cultura Avareense.

Avaré, 30 de Outubro de 2012

Gilson Camara Filgueiras
Secretário Municipal de Cultura e Lazer

ORDEM Nº DO Nº DE DOCUMENTO NOME VOTOS SITUAÇÃO
1 10 43.206.904-5 BRUNA CASTILHO ALBUQUERQUE MARTINS 497 ELEITA
2 21 43.010.675-0 JULIANA PINHO CARVALHEIRA 395 ELEITA
3 16 27.158.573-0 MARTA LUZIA NORONHA PRADO 368 ELEITA
4 22 28.912.392-6 SUZY KELLER DIAS NUNES DE OLIVEIRA 226 ELEITA
5 14 25.445.785-X CONRADO ALBERTO BANNWART MORTEAN 223 ELEITO
6 11 43.010.814-X TATIANE APARECIDA BIASON 221 SUPLENTE
7 12 28.267.269-2 EVELISE APARECIDA BARBOZA 194 SUPLENTE
8 19 46.995.957-5 MARCIA PINHEIRO DA SILVA 182 SUPLENTE
9 20 12802562 MARCIA REGINA BRAGA 174 SUPLENTE
10 15 22.570.983-1 ALECSANDER BONIFÁCIO GARCIA 161 SUPLENTE
11 13 28.401.617-2 AURORA BEATRIZ TONINI 81 SUPLENTE
12 17 41.701.055-2 MARINA CECILIA FURIGO KAGAWA 61 SUPLENTE
13 18 30.579.309-3 ALINE INNOCENTE GOMES 56 SUPLENTE

COMUNICADO
                                                  
 A Secretaria Municipal da Fazenda comunica a todos os proprietários 
de imóveis urbanos localizados  junto a sede do município; em 
núcleos isolados urbanos junto a Represa de Jurumirim ou  no 
Povoado de Barra Grande,que ficou estabelecido o prazo até o dia 
30 de Novembro próximo  para  toda e qualquer comunicação 
com referência a alteração de nome de contribuinte de IPTU e 
taxas de serviços urbanos para o exercício de 2.013, ficando 
sujeitos ao atendimento do disposto previsto no Artigo número 
172, seus parágrafos e incisos, do Capítulo  II, da Lei Municipal  
Complementar número 154 de 30 de Dezembro de 2.010( Código 
tributário do Município),   bem como dentro do mesmo prazo 
, a comunicação sobre a construção de calçada frontal, em 
edificações localizadas em vias pavimentadas e construção 
de muro e calçada  frontal, em terrenos vagos, localizados 
em vias pavimentadas, com finalidade de redução de alíquota 
para o IPTU/2013, conforme previsto no Artigo número 192 
, seus parágrafos e Incisos, do Capítulo II, da Lei Municipal 
Complementar número 154 de 30 de Dezembro de 2.010( Código 
Tributário do Município).  ,devendo os interessados dirigirem-se 
ao Centro Municipal Administrativo, Rua Rio Grande do Sul nº 
1.810, Centro, Seção de Cadastro Imobiliário,dentro do prazo acima 
estabelecido, no horário comercial.                                                      

FLAVIO VALENTIN DENARDI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.

PEDRO LUIZ DE SOUZA.
SUPERVISOR DE CADASTRO.

EDITAL 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Avaré - CMDCA, vem tornar público, nos termos do artigo 66, 
inciso VI, o resultado geral da eleição, bem como, nos termos do artigo 66, inciso VII, ambos, da Lei Complementar Municipal nº 
150/11, proclamar os eleitos do pleito ao Conselho Tutelar:

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMPD 
DE 16 DE OUTUBRO DE 2012

A reunião teve inicio as 19h15m do dia 16 de outubro de 2012, na 
CÂMARA MUNICIPAL, Av.Misael Leal, n° 999  sob a Presidência do 
Conselheiro Marcos Boock Rutigliano e com a presença dos seguintes 
conselheiros titulares Angela Golin, Cesar Piagentini Cruz, Eduardo 
Augusto Zanella, Heber Brianezi Fuentes, Lambertus J.A.M.V.H.Heijmeijer, 
João José Dalcim, Marcelo Nassif Avellar, Paulo Henrique Ciccone, Pedro 
Paulo Dal Farra Furlan, Silmara Rodrigues, Sueli de Souza Pappay, 
suplente no exercício da titularidade: Vilma Zanluchi; conselheiros 
suplentes: Luiz S.Fernandes Faraldo e convidados: Maria Paola R.Curiati, 
Mauren Luciana Estevam, Ademir Rodriz, Sonia Maria Campanhã, Denise 
Cristina O.Lopes, Roselaine Martins, Antonio Silvio Curiati, Claudia da 
Silva M, Edson Kowaritz e Paulo Cesar Gonçalves. Iniciada com 
comunicações do Presidente Marcos Rutigliano sobre os conselheiros 
indicados pelo Executivo e que deverão ser trocados por indicação do 
novo prefeito em janeiro próximo, ele ressalta que aqueles que, como 
Eduardo Zanella, tem participado sempre podem ser indicados pela 
sociedade civil para continuar fazendo parte do conselho. Também explica 
o funcionamento e a estrutura do conselho para os convidados presentes, 
especialmente a questão da composição com 1/3 deles indicados pelo 
poder público e os outros 2/3 pela sociedade civil. A conselheira Silmara 
propõe que o CMPD sugira ao novo prefeito para indicar preferencialmente 
funcionários de carreira para que não haja muita mudança ao longo do 
tempo. O presidente também fala da correspondência que o CMPD enviou 
ao futuro prefeito Poio Novaes lembrando seus compromissos e que sua 
atuação frente à prefeitura será acompanhada e cobrada pelo Conselho. 
No caso de algum conselheiro ser convidado para integrar o governo, o 
conselho vai cobrar também sua atuação e seu rigor para com o contido 
no PD. Levanta a questão da necessidade dos vários segmentos 
participarem na elaboração dos planos setoriais, da falta de planejamento 
e análise critica do que se gasta e como se gasta no município, fazendo 
uma dotação orçamentária e um PPA distante da realidade, que urge se 
adequar ao previsto nos planos setoriais já para 2013. Explica que os 
planos setoriais são objeto de resolução do CMPD e que a partir daí tem 
valor de lei até que se integrem ao Plano Diretor na sua próxima revisão. 
Reforça que a participação da sociedade não pode ser ocasional, tem 
que ser constante. Na sequencia a conselheira Silmara pede a aprovação 
das atas anteriores já enviadas por correio eletrônico a todos os 
conselheiros, atas aprovadas. Começam a ser distribuídos os novos 
processos: PROCESSO 078/12 -  setorial de meio ambiente – relatora: 
Sueli Pappay, membros: Heber Fuentes e Eduardo Zanella. PROCESSO 
080/12 – setorial patrimônio histórico cultural – relator: Cesar Cruz, 
membros: Paulo Ciccone e Marcelo Nassif Avelar. PROCESSO 081/12 
– diretriz para loteamento - relatora: Angela Golin, membros: João Dalcim, 
Eduardo Zanella e Paulo Gonçalves. PROCESSO 082/12 – setorial de 
resíduos sólidos – relator: Lambertos Heijmeijer, membros: Sonia 
Campanhã, Angela Golin e Rosilaine Martins. PROCESSO 083/12 – 
setorial de indústria e comercio – relator: Pedro Paulo Furlan, membros: 
Marcelo Nassif Avellar, Cesar Cruz e Lambertus Heijmeijer. PROCESSO 
084/12 – certidão de uso do solo – relatora: Silmara Rodrigues, membros: 
João Dalcim, Heber Fuentes e Vilma Zanluchi. PROCESSO 048/12 – 
reencaminhamento Fiorella – O processo já foi analisado e indeferido 
porque há mudança de finalidade, de CNPJ, da natureza da operação, 
portanto não se encaixa como disposições transitórias. Com há novos 
documentos será feita a re-avaliação, o relator deverá ser o mesmo que 
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já fez o relatório a primeira vez e o presidente convoca todos os membros 
para participarem, devemos convidar o interessado para comparecer na 
próxima reunião ordinária quando será lido a analise do caso. A secretária 
Silmara Rodrigues que a reunião de análise de processos está marcada 
para dia 23 de outubro, as 19h00 na AREA. Lido em seguida o ofício 
enviado pelo Secretário de Obras, Alexandre Nigro, pedindo ampliação 
de prazo para que o GTA elabore os critérios para EIV na macrozona 1. 
Os conselheiros opinaram por 30 ou 45 dias, mas a proposta de 30 dias 
foi vencedora. Portanto será expedido ofício dando mais 30 (trinta) dias 
de prazo a contar dessa data. Importante lembrar que o GTA terá uma 
reunião com o CMPD para auxiliá-los na elaboração dos critérios. Inicio 
da leitura pela conselheira Silmara Rodrigues dos processos analisados: 
Processo 057/12 – questão sobre as enchentes no centro da cidade – 
conclusão: previsto no plano de macro drenagem a ser implantado, não 
é da competência do CMPD. Oficio para o interessado – APROVADO. 
Processo 068/12 – poluição sonora no uso dos espaços públicos. O 
interessado Silvio Curiati expõe seus motivos, lembra que a questão não 
se restringe à praça da Concha Acústica, embora esse local o afete 
diretamente por ser vizinho. Comenta que a fiscalização é falha, que o 
uso tem que se adaptar às leis e normas da ABNT. Pede medição por 
decibelímetro no curso do evento para que haja possibilidade de efetivar 
multas. O presidente Marcos fala sobre a reunião com o pessoal do ISS, 
responsáveis pela medição, que contaram sobre as dificuldades de 
realizar essas fiscalizações por falta de dinheiro na prefeitura, inclusive 
para aferir o decibelímetro. Além disso são poucas pessoas que estão 
habilitados para fazer essa medição e que o CMPD tem que manter em 
aberto essa discussão pois ainda não há solução para esses problemas. 
O interessado se coloca à disposição para participar ocasionalmente 
das reuniões e ajudar com as redações se for necessário. Processo 
073/12 – opções de esgotamento sanitário na fazenda Brabância de 
Mário Bannwart – conclusão que novos loteamentos naquela área terão 
que ter forma de tratamento alternativa aprovada pela SABESP ou 
aguardar nova estação de tratamento de esgoto pois não é possível 
bombear esse esgoto para a atual ETE. O conselheiro Lambertus lembra 
que primeiro teremos que converter o local de área rural para urbana, 
alterando o perímetro urbano, a conselheira Silmara reforça dizendo que 
qualquer parcelamento no local tem que seguir todos os tramites legais, 
além do esgotamento sanitário. APROVADO. Processo 075/12 - denúncia 
sobre impropriedade de construção próximo ao córrego Lageado. O 
presidente Marcos ressalta que temos que aguardar a aprovação do 
novo Código Florestal para definição das APP´s urbanas. O conselheiro 
Cesar Cruz diz que há legislação municipal sobre o tema que também 
limita o uso em APP. APROVADO.  Processo 076/12 – certidão de uso 
do solo para empreendimento existente. Matéria já resolvida 
anteriormente. Resolução com indicação de fazer o mesmo para 
processos semelhantes. APROVADO. Processo 077/12 – regularização 
fundiária em lotes do programa de habitação de interesse social, local 
não indicado no PLHIS. Resolução aprovada, aguardando apenas as 
matriculas dos lotes para constar no texto e ser publicada. APROVADA. 
Processo 078/12 – certidão de uso do solo para casa noturna Pantheon. 
A decisão é de deferir se for mantido o mesmo CNPJ. APROVADA. 
Terminada a leitura o conselheiro Marcelo Nassif Avellar apresenta a 
Sra. Mauren L.Estevam, do Conselho Regional de Farmácia que fará a 
palestra sobre farmácia pública e ressalta que o CMPD vai trazer também 
o Conselho Regional de Enfermagem e o DRS para fazer palestras que 
fornecerão subsidos para elaboração do Plano Setorial de Saúde. 
Iniciando a palestrante  destacou que o projeto já foi apresentado para 
o prefeito e para dois secretários da Saúde, mas não foi implantado, é 
um projeto sobre o que é a farmácia pública, como operacionalizar, 
gerenciar de forma a melhorar o que existe com economia e qualidade. 
Cabe ao farmacêutico a seleção, programação, aquisição, distribuição, 
dispensação e avaliação da utilização dos medicamentos entregues na 
rede pública. Também tem que integrar a farmácia à Saúde como um 
todo, através das seguintes ações: Qualificar trabalhadores para atuar 
junto ao farmacêutico; Selecionar medicamentos – não é feito aqui; não 
há padronização, os medicamentos são selecionados por município e 
muitas vezes é essa a razão dos mandatos de segurança.  Médicos 
vindos de outras cidades que atendem aqui prescrevem medicação que 
não faz parte da listagem e não existe no município porque não sabem 
quais são os medicamentos dispensados em Avaré; Programar 
aquisições – não é feito porque não sabem o que, quanto, ou quando 
comprar; Compra de medicamentos – não é feita por farmacêuticos, esse 
é um dos motivos do enorme desperdício que há hoje na rede pública; 
Armazenar, distribuir e transportar corretamente os medicamentos – aqui 
o local de estocagem tem goteiras, não tem aclimatação, não tem controle 
computadorizado, não seguem as regras de estocagem, é transportado 
sem cuidado pela cidade de um PSF a outro. Não é possível fazer um 
gerenciamento de estoque pois a unidades não tem controle do que 
entregam, portanto não há diagnóstico real de quantidade e nem do 
tempo de duração dos estoques. Falta equipamento, pelo menos 
computadores.; Protocolos e diretrizes de tratamento – como não há 
protocolos, não há uso racional do medicamento e nem prescrição 
racional, os farmacêuticos não elaboram diretrizes com os médicos para 
tanto.; Dispensar adequadamente e monitorar reações nos pacientes 
– não há espaço para conversar com os pacientes e fazer um pós 
atendimento de qualidade.; Criar comissão para auxiliar o judiciário 
quantos aos mandatos – não existe em Avaré.; Criar protocolo de 
atendimento, senão não é possível monitorar as reações dos 
pacientes.;ORGANIZAÇÃO:  demanda recursos, mas os farmacêuticos 
não tem acesso aos valores que a cidade gasta em medicamentos, no 
entanto é preciso começar por: Organizar o serviço: Utilizar corretamente 
os recursos, hoje os farmacêuticos não tem um diretor da área que faça 
parte das decisões sobre o assunto, as compras não são feitas por 
farmacêuticos (haja vista a enorme perda que existe).; Romper a rotina 
gerencial imediatista, começar a planejar, avaliar as prioridades, fazer 
uma compra racional e principalmente exigir o comprometimento da 
equipe com o resultado. Embora hoje a equipe de farmácia tenha esse 
comprometimento, eles não tem acesso a nenhum tipo de informação, 
isso mostra o caos que a área se encontra.; É preciso planejar, fazer um 
plano de ação para a área, conhecer a realidade local, os problemas 
existentes e fixar objetivos, que são: Visão dos problemas da cidade e 
dos problemas externos (estado, federação); Evitar o imediatismo e o 

improviso (o que acontece hoje); Comprometimento com o plano de ação 
delineado; Eficiência, eficácia e efetividade (não temos nenhum deles 
hoje); Controle, aperfeiçomento e avaliação constantes dos resultados; 
Estabelecer prioridades.; COMO FAZER: Diagnostico para conhecer a 
estrutura da saúde que hoje não se sabe qual é, os problemas, etc.; 
Elaborar e adotar manual de boas práticas farmacêuticas, hoje a maior 
parte dos desvios que ocorrem são pela falta de controle na dispensação 
e no estoque.; Conhecer os recursos orçamentários para fazer a 
padronização de medicamentos. Como fazer isso se não dão acesso às 
fontes municipais, estaduais e federais?; Qual são os recursos humanos 
disponíveis? Hoje Avaré tem 10 farmacêuticos e uns 30 auxiliares de 
farmácia, muitos deles em desvio de função. É preciso reintegrar esses 
funcionários e prepará-los adequadamente, assim como outros 
funcionários necessários, administrativo, limpeza, etc. ; Adequação da 
estrutura física. Alguns locais estão melhor preparados nos PSF, mas a 
maioria não é adequada,  não oferece condições de atendimento direto, 
armazenamento correto, etc.; REQUISITOS NECESSÁRIOS: 
Organograma da Saúde – tem que constar a Assistência Farmacêutica 
(AF) com um Diretor Farmacêutico.; Estrutura física com computadores 
e conexão internet para auxiliar o farmacêutico.; Estrutura administrativa 
– registro, documentação, protocolos, gestão de informação. Nenhum 
desses itens , tampouco funcionários administrativos, existem hoje para 
o pessoal de farmácia.; Equipamentos e materiais adequados ao 
funcionamento do local.; Recursos Humanos – precisa programa de 
capacitação e de educação permanente, assim como campanhas 
educativas para o usuário do sistema público de Saúde.; Recursos de 
informação – fundamentais para o gerenciamento da área.; Normatização 
e regulamentação para que todas as unidades atuem igualmente.;  
DIREÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA – ligada à Secretaria de 
Saúde, tem que ser um farmacêutico para coordenar todas as atividades 
e o pessoal da área. : Farmacêuticos; Auxiliares de farmácia – verificar 
a volta ao trabalho de origem.;  CRIAR A COMISSÃO DE FARMÁCIA E 
TERAPEUTICA – responsável por definir os medicamentos que serão 
distribuídos na rede pública, inclui farmacêuticos, representantes clínicos 
(médicos), enfermeiras, dentistas. É preciso criar um formulário 
terapêutico para que se implante a prescrição racional. ; Tudo isso tem 
que ser inserido no Plano Setorial de Saúde e se tornar parte da saúde 
no município. O pessoal da Farmácia está comprometido e se coloca à 
disposição para as reuniões necessárias para integrar as áreas de saúde 
da melhor maneira possível.; Também pretendem conversar com o 
prefeito eleito, Poio Novaes, para tornar esse plano uma realidade.    
Reunião encerrada as 22h10min. Eu Angela Golin, segunda secretaria, 
por solicitação do presidente redigi a presente ata que, após lida e achada 
conforme, foi aprovada por unanimidade e vai por mim e pelo presidente 
Marcos Boock Rutigliano, assinada.

CONVITE
A Secretaria Municipal da Saúde convida toda a população para 
as reuniões e audiências públicas de elaboração do Plano Setorial 
de Saúde, em atendimento ao parágrafo único do artigo 30 da L.C. 
n.º 154/2011 (Plano Diretor), conforme calendário abaixo:

CALENDÁRIO DE REUNIÕES
DATA HORÁRIO LOCAL PAUTA
26/11/2012 2ª FEIRA 19 HS AREA SET. SAÚDE  
29/11/2012 5ª FEIRA 19 HS AREA SET. SAÚDE   
05/12/2012 4ª FEIRA 19 HS CÂMARA AUDIÊNCIA SAÚDE

12/12/2012 4ª FEIRA 19 HS CÂMARA AUDIÊNCIA SAÚDE   
 

Contamos com a presença de toda a população!
Atenciosamente,

Sec. Municipal da Saúde

RESOLUÇAO CMPD N.º 053/2012
Dispõe sobre certidão de uso e ocupação do solo

O Conselho Municipal do Plano Diretor, usando as atribuições que 
lhe confere o artigo 143 da Lei Complementar n.º 154/2011, em 
consonância com o aprovado na reunião ordinária realizada em 07 de 
novembro de 2012, ao que se refere o Processo CMPD n.º 084/2012,
RESOLVE:
Art. 1º. Deferir a expedição de certidão de uso do solo para 
empreendimento de atividade borracharia localizada à Av. Major 
Rangel, 2259, por se tratar de atividade já estabelecida anteriormente 
à promulgação da LC n.º 154/2011, enquadrando-se portanto nas 
disposições transitórias.
Art. 2º. A presente Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Avaré, 13 de novembro de 2012.

Marcos Boock Rutigliano
Presidente CMPD

RESOLUÇAO CMPD N.º 054/2012
Dispõe sobre fornecimento de diretrizes e classificação de 

zoneamento de empreendimento imobiliário.

O Conselho Municipal do Plano Diretor, usando as atribuições que 
lhe confere o artigo 143 da Lei Complementar n.º 154/2011, em 
consonância com o aprovado na reunião ordinária realizada em 07 de 
novembro de 2012, ao que se refere o Processo CMPD n.º 081/2012,
CONSIDERANDO que a área do empreendimento situa-se 
em zoneamento definido no Anexo 2 da LC n.º 154/2011 como 
ZEIS novos projetos e que compete ao CMPD dispor sobre sua 
classificação,
RESOLVE:
Art. 1º.  O empreendimento Residencial Fênix, apresentado por 
Construbrax Construtora e Incorporadora Ltda., fica classificado 
como ZEIS – Zona Especial de Interesse Social, respeitando-se as 
legislações urbanísticas e ambientais.
Art. 2°. O CMPD expedirá ofícios ao interessado e aos órgãos 
públicos com as recomendações destacadas no relatório do processo 
supra citado.
Art. 3º.  A presente Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Avaré, 13 de novembro de 2012.
Marcos Boock Rutigliano

Presidente

RESOLUÇAO CMPD N.º 055/2012
DISPÕE SOBRE CERTIDÃO DE USO DO SOLO

O Conselho Municipal do Plano Diretor, usando as atribuições que 
lhe confere o artigo 143 da Lei Complementar n.º 154/2011, em 
consonância com o aprovado na reunião ordinária realizada em 07 de 
novembro de 2012, ao que se refere o Processo CMPD n.º 048/2012,
CONSIDERANDO os art. 41, 46, 49, 82 a 97 da LC n.º 154/2011;
RESOLVE:
Art.1°. Indeferir o pedido de certidão de uso do solo para o 
empreendimento Fiorella Promoções e Eventos Ltda. por não se 
enquadrar nas disposições transitórias da LC n.º 154/2011, uma vez 
que toda a documentação apresentada é posterior à promulgação 
do Plano Diretor.
Art.2°. Ratificar o já disciplinado pela Resolução n.º 09 de 
16/03/2012, destacando que somente se enquadram como 
disposições transitórias os empreendimentos que já estivessem 
comprovadamente em funcionamento antes de 27/09/2011, desde 
que não tenham sofrido mudança na natureza em suas atividades 
e tão pouco paralisação superior a dois anos.
Art.3º. Pedidos de funcionamento para empreendimentos em 
desacordo com o zoneamento estabelecido no Anexo 2 da 
LC n.º 154/2011, somente serão analisados se comprovarem 
enquadramento como disposições transitórias nos termos do artigo 
anterior.
Art. 4º  Visando otimizar o funcionamento  do CMPD e da Prefeitura, 
os setores competentes da administração municipal deverão ter 
ciência das resoluções  09 e 55, cumprindo-as integralmente. 
Art. 5º  A presente Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Avaré, 13 de novembro de 2012.

Marcos Boock Rutigliano
Presidente CMPD

RESOLUÇAO CMPD N.º 056/2012
Dispõe sobre a aprovação do Plano Setorial de Indústria, 

Comércio, Ciência e Tecnologia

O Conselho Municipal do Plano Diretor, usando as atribuições que 
lhe confere o artigo 143 da Lei Complementar n.º 154/2011, em 
consonância com o aprovado na reunião ordinária realizada em 07 de 
novembro de 2012, ao que se refere o Processo CMPD n.º 083/2012,
Considerando os Art. 2.º, VII, art. 4º, III, “g” e “h”, Art. 43, I da Lei 
Federal 10.257/2001;
Considerando o art. 143, I, II e III e art. 98, I, “e” e “f” da L.C. n.º 
154/2011;
RESOLVE:
Art. 1º Não aceitar o Plano Setorial de Indústria, Comércio, Ciência 
e Tecnologia, conforme texto apresentado, pelos seguintes motivos:
I. Atendimento parcial da metodologia;
II. Falta de capacitação dos envolvidos;
III. Falta de inclusão de diagnóstico do setor;
IV. Formato inadequado do texto.
Art. 2º Conceder prazo até 30/04/2013 para que a nova administração 
municipal sane os problemas mencionados no artigo 1º.
Art. 3º Comunicar ao Mistério Público sobre o prazo concedido para 
nova apresentação do referido Plano e os motivos que levaram a 
esta decisão.
Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Avaré, 07 de novembro de 2012.

Avaré, 13 de novembro de 2012.

Marcos Boock Rutigliano
Presidente CMPD
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A nadadora avareense Andréia Fellipe Silva, 
que compete na categoria PCD – Pessoas com 
Deficiência -, participou de duas provas nos Jogos 
Abertos 2012, realizadas no Parque Aquático da 
UNESP, na cidade de Bauru, conquistando meda-
lhas em ambas.

Repetindo o bom desempenho obtido nos 56º 
Jogos Regionais da 8ª região esportiva, realizado 
na Estância Turística de Avaré, Andréia sagrou-se 
campeã no 50 metros Nado Costas e vice-campeã 
nos 50 metros Nado Livre, garantindo uma me-
dalha de ouro e uma de prata para o município. 
Vale-se ressaltar, que Andréia é a única nadadora 
a conquistar duas medalhas na categoria PCD em 
Jogos Abertos.

A conquista é fruto de toda garra e determina-
ção da atleta com treinamentos intensos que faz 
com que a mesma supere todos os obstáculos, al-
cançando seus objetivos e grandes vitórias.

A nadadora Andréia treina com o professor 
Walter e agradece à Secretaria Municipal de Es-
portes  que não mediu esforços para que a atleta 
participasse desse grande evento esportivo.

ESPORTE

Natação PCD avareense conquista 
ouro e prata no Jogos Abertos 2012

Andréia é a única atleta a conquistar duas medalhas em sua categoria nos Jogos abertos

No última quarta-feira, 21, o Rotary 
Clube de Avaré Expoente, em parceria 
com a Secretaria Municipal da Educação 
da Estância Turística de Avaré, realizou 
o encerramento do projeto “Paz nas es-
colas”. Durante o projeto, os alunos par-
ticiparam de um concurso de Redação e 
Desenho abragendo o tema “Paz nas es-
colas”.

O Projeto, desenvolvido em todas 
as EMEBs e EJAs da rede municipal de 
ensino, teve como objetivo despertar nos 
alunos o sentido cívico e moral de traba-
lhos realizados em salas de aulas, que in-
centivem e apresentem argumentos para 
despertar um novo comportamento e uma 
consciência amorosa com relação ao seu 
próximo.

Os trabalhos foram avaliados por 

Rotary Clube de Avaré Expoente 
encerra projeto “Paz nas escolas”

Alunos, professores e diretores receberam premiações

CULTURA

jurados divididos em duas áreas, sendo 
elas Artes e Redação. Após a avaliação 
de todos os trabalhos, o projeto, na noite 
da última quarta-feira, premiou os cincos 
melhores trabalhos de cada área. A pre-
miação, ocorrida na sede do Rotary Clu-
be de Avaré Expoente, premiou alunos 
professores e diretores.

Foram premiados alunos das escolas: 
Flávio Nascimento, Suleide Maria do 
Amaral Bueno, Maria Theresa de Olivei-
ra Picalho, Fausto Rodrigues de Olivei-
ra, José Rebouças de Carvalho e Duílio 
Gambini.

Estiveram presentes no evento, re-
presentantes do Governo Municipal e da 
Secretaria Municipal da Educação, o Go-
vernador do Distrito 4620, Luiz Antonio 
M. De Werneck e sua esposa Ana Lúcia.
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O Centro Educacional SESI 300 da Estância Turística de Avaré, administrado 
pela professora Adalgisa Ward, está participando da 4ª edição do Torneio SESI-SP 
de Robótica que, no ano de 2012, tem como tema: “Senior Solutions”.

O Torneio tem a participação dos alunos do Ensino Fundamental, coordena-
do pelo analista de informática, Eduardo Cardoso, e pelo professor de Educação 
física, Daniel Pinelli. Para a participação no torneio, os alunos desenvolveram 
uma bengala, a qual deram o nome de Benga 300 que promete facilitar a vida de 
muitos idosos.

A Bengala tem como diferencial um fácil sistema de programação, no qual o 
idoso programa os horários de tomar seus medicamentos e, na hora exata, a benga-
la emite um sinal sonoro e um led colorido ilumina o compartimento que contém 
a medicação correta, evitando confusões no uso dos medicamentos. Além disso, a 
bengala vibra no momento programado e possui um compartimento térmico de até 
200ml com água para auxiliar o idoso na ingestão dos remédios.

O principal objetivo desse projeto  é desenvolver a autonomia da pessoa idosa, 
tornando-o independente, engajado e conectado, consequentemente, melhorando 
sua qualidade de vida. A unidade recebeu ainda um tapete fabricado na Dinarmaca 

SESI Avaré participará de 
torneio de robótica

Alunos desenvolvem bengala que promete facilitar a vida dos idosos

com missões para que os alunos desenvolvam através da robóticas soluções para 
os problemas enfrentados pelos idosos no dia a dia, tais como: cultivar o jardim, 
esquecer o fogo aceso, dentre outros.

A equipe Fire 300 do SESI Avaré competirá no dia 26 de novembro em Voto-
rantim, onde apresentará o projeto e participará de disputa com outras unidades 
do SESI no tapete de missões. Saiba mais sobre o projeto e sobre o torneio, aces-
sando o site: fire300.tk 

O Núcleo de Assuntos para a 
Diversidade Sexual da Estância Tu-
rística de Avaré – NADSEX -, em 
parceria com a Associação Espírita 
“O Bom Samaritano”, promoveu  
uma palestra sobre “Sexualidade – 
mitos e vivências” aos beneficiários 
dos programas Ação Jovem e Renda 
Mínima. 

A palestrante convidada, Caroli-
na Xavier Esteves, educadora social 
licenciada pelo Instituto Politécnico 
de Bragança – Portugal, disse de ser 
extrema importância a realização de 
palestras de promoção e prevenção 
da saúde sexual no contexto comu-
nitário com a finalidade de minimi-
zar os danos decorrentes da falta de 
informação e do uso inadequado dos 
meios preventivos disponíveis. 

A adesão foi bastante positiva. 
Segundo a palestrante, o tema foi 
de grande interesse dos beneficiá-
rios, pois muitos desconheciam o 
tema e tinham conceitos     errados 
sobre o mesmo. “… A palestra foi 
muito boa, pois conseguimos que 
grande parte do público presente se 
conscientizasse e ao mesmo tempo 

A última edição do ano do Cinema 
no Divã, acontecerá na sede das Ofi-
cinas Culturais José Reis Filho - CAC 
– no próximo dia 23 de novembro, às 
19h15, com o debate do filme “O Fa-
buloso Destino de Amelie Poulain”. A 
psicóloga e psicanalista Neide Aoki 
coordenará o debate.

ASSISTÊNCIA SOCIAL  

NADSEX realizou palestra socioeducativa sobre sexualidade

A palestrante Carolina Xavier fez 
questão de elogiar a iniciativa

CULTURA

conseguimos desmistificar algumas 
questões que segundo os beneficiá-
rios causavam alguns transtornos na 
dinâmica familiar…”, afirma Caro-
lina. 

O NADSEX, devido ao sucesso 
obtido, irá prosseguir com a parce-
ria estabelecida, promovendo outras 
ações junto a este público, aumen-
tando gradativamente suas ações 
para que possa abranger a comuni-
dade em geral.

O Núcleo está localizado no 
Centro Administrativo Munici-

pal da Estância Turística de 
Avaré, Rua Rio Grande do 
Sul n.º 1810, 2° Andar,  sala 
10, Centro e possui um Disk 
Denúncia que atende pelos 
telefones (14) 3711-2533,  
ramais 2572 e 2534. 

Cinema no Divã debaterá “O Fabuloso Destino de Amelie Poulain”
O FILME
Uma menina, filha única, privada do 

convívio de outras crianças e convivendo 
com os limites pessoais de seus pais, um 
distante e ausente (pai) e outro irritável e 
neurótica (mãe) desenvolve um mundo 
muito particular e próprio. Desenvolve 
sua sensibilidade e senso de observação, 

sua imaginação e interage com o mundo 
através do filtro de sua particular visão da 
vida, das pessoas e de si mesma. Naqui-
lo em que tinha maior dificuldade, que se 
revelava como problema central de sua 
existência, as relações humanas, foi onde 
Amélie (re) significou as suas vivências e 
deu um novo colorido à vida.


