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S A Ú D E :

Avaré ganha UTI para recém-nascidos
A unidade será

instalada na
Santa Casa de

Misericórdia nos
próximos meses

Em reunião realizada
na segunda-feira, 14, no
Departamento Regional de
Saúde 6 de Bauru, Avaré
conquistou a implantação
da Rede Cegonha, habili-
tando o município para
receber uma Unidade de
Terapia Intensiva (UTI)
para recém-nascidos

(Neonatal), que deverá ser
instalada até setembro,
mês que Avaré comemora
151 anos, e para tanto o
município receberá inves-
timentos de R$
596.680,00 anuais, o que
garantirá o seu funciona-
mento, assegurando às
mulheres o direito ao pla-
nejamento reprodutivo, à
atenção humanizada à gra-
videz, parto e puerpério e,
às crianças, o direito ao
nascimento seguro, cresci-
mento e desenvolvimento
saudáveis. Página 15.

EDUCAÇÃO

Avaré adquire material
pedagógico para bebês

Página 14.

SOLIDARIEDADE

Campanha do Agasalho
ganha às ruas hoje

Hoje, 18, haverá mutirão para arrecadação de agasalhos para a
campanha 2012 em Avaré (SP). A ação organizada pelo Fundo

Social será em parceria com a Sabesp, o Tiro de Guerra e as
policias Civil e Militar. Página 15.
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SECRETARIAS MUNICIPAIS

E D U C A Ç Ã O :

Pouca gente sabe qual é a diferença entre “portabilida-
de de crédito” e “refinanciamento de dívida”, e essa falta de
conhecimento sobre as regras dessas duas operações está
abrindo uma brecha para que as instituições disponibilizem
refinanciamento de dívidas (contraídas junto a outros ban-
cos), mediante a liberação de novos empréstimos como se
fossem operações de portabilidade de crédito.

A portabilidade proporciona ao consumidor maior vanta-
gem porque não podem ser cobradas novas tarifas nem im-
postos. Por isso é preciso ficar atento na hora da negociação.

Para que o consumidor não troque seis por meia dúzia
ou até mesmo chegue a fazer operações desvantajosas,
alguns cuidados devem ser observados na hora de decidir
portar crédito ou contratar refinanciamento de dívida, para
que seja possível aproveitar as vantagens das reduzidas
taxas de juros à pessoa física.

O Procon-SP disponibil iza no site
(WWW.procon.sp.gov.br) uma ferramenta para o cálculo
do Custo Efetivo Total (CET), para que o consumidor saiba
a soma dos encargos e despesas incidentes nas opera-
ções de crédito que pretende contratar. Essa informação
nem sempre é oferecida pelos bancos ao negociar com o
cliente a portabilidade ou refinanciamento.

Diferença entre portabilidade e refinanciamento:
Antes de optar, é importante o consumidor saber dife-

renciar ambas as operações: Ao assegurar o direito à liqui-
dação antecipada do débito, o Código de Defesa do Con-
sumidor não trata da forma como a amortização deva ocor-
rer, levando ao entendimento de que a mesma seja proces-
sada pela forma convencional, ou seja, mediante pagamento
efetuado pelo próprio contratante à antiga instituição credo-
ra; geralmente a operação é feita por meio de um boleto
bancário.

Entretanto, pelas normas do Banco Central, que tratam
da portabilidade do crédito, os bancos são obrigados a ga-
rantir o direito à liquidação antecipada de débitos, mediante
o recebimento de uma Transferência Bancária Disponível,

PROCON ORIENTA:

Portabilidade ou refinanciamento? Sem esclarecimentos,
consumidor pode levar “gato por lebre”

mais conhecida por TED, cujo custo não pode ser repassa-
do ao contratante. Isso significa que a operação de transfe-
rência da dívida entre o banco recém-contratado e o antigo
credor corre por inteira responsabilidade entre bancos.

Outro fator que certamente ajudará o consumidor a di-
ferenciar tais operações é a cobrança do Imposto sobre
Operações Financeiras (IOF). Enquanto na portabilidade de
crédito não há cobrança de IOF- o que necessariamente
implica na manutenção do mesmo prazo da operação origi-
nal – no refinanciamento, há cobrança de novo IOF e não
só o prazo pode ser alterado, mas também as demais con-
dições contratuais, de forma a camuflar possíveis desvan-
tagens financeiras na troca realizada.

Em algumas situações, principalmente a partir do re-
cente movimento de redução dos juros, o refinanciamento
do crédito talvez seja interessante, mas a comparação en-
tre contratos com prazos diferentes, e/ou com novas co-
branças assessórias como IOF, pode se tornar bem com-
plicada. O Procon-SP orienta o consumidor a comparar o
Custo Efetivo Total (CET) das operações ofertadas com o
mesmo índice do contrato original a ser migrado. Esse indi-
cador inclui não só os juros, mas também outras cobran-
ças associadas ao crédito das duas operações para uma
comparação adequada.

Importante ressaltar que nos contratos de crédito que
envolve transferência de garantias contratuais, a portabili-
dade sujeita o consumidor a arcar com despesas de cartó-
rio, de avaliação do bem objeto da garantia e eventuais de-
corrências legais, a exemplo dos contratos de crédito imo-
biliário e de financiamento de veículos.

A falta de clareza da Resolução 3401, do Banco Cen-
tral, torna esse importante instrumento de melhoria na con-
corrência bancária bastante tímido como pode ser obser-
vado nos reduzidos números de operações de portabilida-
de no site, assim como na manutenção das taxas de juros
dos bancos pesquisados pelo Procon-SP, após a edição da
Resolução.

No último dia 10 de maio, a Escola Municipal
de Educação Básica – EMEB “Professora Norma
Lilia Pereira”, realizou uma festinha em homena-
gem às mães, pelo passagem do dia delas, come-
morado no domingo, 13 de maio.

Estiveram presentes autoridades da Educação
Municipal, contando com uma excelente participa-
ção das famílias. Os alunos homenagearam as mães
e demais parentes responsáveis, que ficaram emo-
cionados com as apresentações.

A diretora Nali Khairallah agradeceu a presença
de todos e explicou aos pais sobre a importância de
se acompanhar a vida escolar dos filhos. Também
agradeceu aos professores e funcionários, os quais
não mediram esforços para que a festa fosse reali-
zada com sucesso.

EMEB “Professora Norma Lilia Pereira”
comemora o Dia das Mães
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 078/12 – PROCESSO Nº. 307/12

Objeto: Locação de tendas para o Arraiá do Nhô Musa e para o Cor-
redor Cultural.
Data de Encerramento: 11 de junho de 2012, das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 11 de junho de 2012, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística
de Avaré, 14 de maio de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 079/12 – PROCESSO Nº. 315/12
Objeto:  Registro de Preços para aquisição de materiais de escritório.
Data de Encerramento: 12 de junho de 2012, das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 12 de junho de 2012, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística
de Avaré, 18 de maio de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 078/12 – PROCESSO Nº. 311/12
Objeto: Aquisição de materiais esportivos para o CRAS I.
Recebimento das Propostas: 05 de junho de 2012, das  08:00 ho-
ras até 19 de junho de 2012 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 19 de junho de 2012, das 13:35 às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 19 de junho de 2012, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 18 de maio de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 079/12 – PROCESSO Nº. 312/12
Objeto: Aquisição de materiais para confecção de placas para sina-
lização de trânsito.
Recebimento das Propostas: 06 de junho de 2012, das  08:00 ho-
ras até 20 de junho de 2012 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 20 de junho de 2012, das 13:35 às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 20 de junho de 2012, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 18 de maio de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 080/12 – PROCESSO Nº. 313/12
Objeto: Aquisição de materiais de pintura para sinalização viária.
Recebimento das Propost as: 11 de junho de 2012, das  08:00 ho-
ras até 21 de junho de 2012 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 21 de junho de 2012, das 13:35 às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 21 de junho de 2012, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 18 de maio de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/12 – PROCESSO Nº. 310/12
Objeto: Contratação de empresa para execução de guias e sarjetas,
pavimentação asfáltica e drenagem pluvial, com fornecimento de mão
de obra, equipamentos e máquinas, em ruas do Bairro Jardim Paraí-
so e Avenida Antônio Sílvio Cunha Bueno.
Data de Encerramento: 29 de junho de 2012, às 09:30 horas, Dep.
Licitação.
Data de Abertura: 29 de junho de 2012, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística
de Avaré, 18 de maio de 2012 – Érica Marin Henrique – Presi-
dente da CPJL.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 018/12 – PROCESSO Nº. 289/12
Objeto:  Contratação de empresa para reforma da Unidade Básica de
Saúde Bonsucesso.
Data de Encerramento: 11 de junho de 2012, às 09:30 horas, Dep.
Licitação.
Data de Abertura: 11 de junho de 2012, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urísti-
ca de Avaré, 08 de maio de 2012 – Érica Marin Henrique – Pre-
sidente da CPJL.

Repetição da TOMADA DE PREÇOS  Nº. 012/12
PROCESSO Nº. 168/12

Objeto:  Conclusão da Unidade Básica de Saúde do Jardim Vera Cruz.
Data de Encerramento: 12 de junho de 2012, às 13:30 horas, Dep.
Licitação.
Data de Abertura: 12 de junho de 2012, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urísti-
ca de Avaré, 14 de maio de 2012 – Érica Marin Henrique – Pre-
sidente da CPJL.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 060/12
PROCESSO Nº. 243/12

Objeto:  Aquisição de coleções educacionais para EMEB’s da Rede Municipal.
Recebimento das Propostas:  24 de maio de 2012 das 08:00 horas
até 05 de junho de 2012 às 09:30 horas
Abertura das Propostas: 05 de junho de 2012 das 09:35 às 09:50 horas
Data de abertura da sessão: 05 de junho  de 2012 às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urísti-
ca de Avaré, 11 de maio de 2012 –  Crislaine Aparecida Santos
– Pregoeira.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 081/12 – Processo nº. 220/12

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa MARIA JOSÉ DE
CARVALHO SOUSA ME, com valor global de R$ 5.970,00 (cinco mil
novecentos e setenta reais)  objetivando a locação de camas hospi-
talares, cadeiras de rodas e cadeiras de banho para atender os paci-
entes carentes do município, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 10 de abril de
2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 090/12 – Processo nº. 252/12
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa CIRÚRGICA NE-
VES LTDA - EPP, com valor global de R$ 2.047,00 (dois mil quaren-
ta e sete reais)  objetivando a aquisição de peças e mão de obra para
Ventilador Denver do Pronto Socorro, com fulcro no artigo 24 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de
abril de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 099/12 – Processo nº. 283/12
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa GRIL GRÁFICA E
REPRESENTAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA ME, com valor global de R$
2.200,00 (dois mil duzentos reais)  objetivando a contratação de em-
presa para confecção de material gráfico para o Demep, com fulcro no
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 10 de abril 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 dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  a Empresa THALITA FRAGOZO GONÇALVES, objetivando a
contratação de empresa para prestação de serviços de assistência
técnica de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos
odontológicos, relativa ao Pregão Presencial nº. 038/12 – Proces-
so nº. 166/12 - Homologado em: 10/05/2012 .

HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  a Empresa M.A.T. COLIM – EPP, objetivando a contratação
de empresa para elaboração de projeto para construção do Cemitério
Municipal, relativa à Tomada de Preços  nº. 01 1/12 – Processo nº.
157/12 - Homologado em: 08/05/2012 .

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,
VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA  a Empresa
ALESSANDRO FERREIRA  ESTRUTURAS – EPP,  objetivando a
contratação de empresa para executar serviços de estrutura metálica em 02
canchas de bocha atrás do Campo Municipal, relativa à Tomada de Pre-
ços  nº. 013/12 – Processo nº. 219/12 - Homologado em: 07/05/2012 .

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  a Empresa H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS L TDA,
objetivando a contratação de empresa especializada para execução
de projetos para a construção de UPA III (Unidade de Pronto Atendi-
mento), relativa à Tomada de Preços  nº. 014/12 – Processo nº.
248/12 - Homologado em: 16/05/2012 .

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  a Empresa V.S. DUTRA COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
LTDA ME, objetivando a aquisição de aparelhos telefônicos e máqui-
na digital para diversos setores da municipalidade, relativa ao Pre-
gão Eletrônico nº. 047/12 – Processo nº. 206/12 - Homologado
em: 27/04/2012 .

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  a Empresa F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA, objetivando
a aquisição de materiais de cozinha para EMEB’s de Educação In-
fantil, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 056/12 – Processo nº. 231/
12 - Homologado em: 10/05/2012 .

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  a Empresa F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA, objetivando
a aquisição de materiais de escritório para o Departamento de Análi-
se e Conferência (DAC) e Departamento de Licitações, relativa ao
Pregão Eletrônico nº. 058/12 – Processo nº. 241/12 - Homologa-
do em: 14/05/2012 .

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dispos-
to no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA  a
Empresa FITFORMA INDÚSTRIA E COM´RCIO DE CONFECÇÕES
LTDA ME, objetivando a aquisição de materiais de cozinha para o Ensino
Fundamental e Creches, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 059/12 –
Processo nº. 242/12 - Homologado em: 15/05/2012 .

ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preços  nº. 01 1/12 – Processo nº. 157/12

Fica adjudicado a Empresa M.A.T. COLIM – EPP,  com valor total de
R$ 34.720,00 (trinta e quatro mil setecentos e vinte reais),
objetivando a contratação de empresa para elaboração de projeto para
construção do Cemitério Municipal – adjudicado em: 08/05/2012.

Tomada de Preços  nº. 013/12 – Processo nº. 219/12
Fica adjudicado a Empresa ALESSANDRO FERREIRA ESTRUTU-
RAS – EPP,   com valor total de R$ 408.159,21 (quatrocentos e oito
mil cento e cinquenta e nove reais vinte e um centavos),
objetivando a contratação de empresa para executar serviços de es-
trutura metálica em 02 canchas de bocha atrás do Campo Municipal
– adjudicado em: 07/05/2012.

Tomada de Preços  nº. 014/12 – Processo nº. 248/12
Fica adjudicado a Empresa H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS
LTDA,   com valor total de R$ 186.450,00 (cento e oitent a e seis mil
quatrocentos e cinquenta reais),  objetivando a contratação de em-
presa especializada para execução de projetos para a construção de
UPA III (Unidade de Pronto Atendimento)  – adjudicado em: 16/05/2012.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 133/11 – Processo nº. 490/1 1, Contrato (423/1 1), que faz
entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa
CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS
MÉDICOS LTDA, objetivando a aquisição de sondas tipo Mic-key
para atender pacientes de mandado de segurança, com prorrogação
até 13 de dezembro de 2012. O valor desta prorrogação de contrato é
de R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais)  – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 114/11 – Processo nº. 428/1 1, Contrato (405/1 1), que
faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a
empresa BARONI & F ABBRI COMÉRCIO DE PRODUT OS
NUTRICIONAIS E HOSPITALARES L TDA ME, objetivando a aqui-
sição de leites para a Secretaria Municipal da Saúde, com prorro-
gação até 01 de dezembro de 2012. O valor desta prorrogação de
contrato é de R$ 6.000,00 (seis mil reais)  – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

ANULAÇÃO
Fica ANULADA  a licitação na modalidade DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº. 092/12 – Processo nº. 254/12, objetivando a aquisição de
16 unidades de lona plástica para barraca 2,5 x 2,5 metros, conforme
preceitua a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. - Anulada em:
25/04/12 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.



AVARÉ, 19 DE MAIO DE 2012SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 5644

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
Nº. 048/12 – Processo nº. 207/12, objetivando a aquisição de apare-
lhos celulares para monitores escolares para cumprir a resolução SE
nº 28, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e
suas alterações. - Revogada em: 10/05/12 – Rogélio Barchetti Urrêa
– Prefeito Municipal.

ADITIVO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/11 – Processo nº. 475/1 1 fica aditado
o valor de R$ 2.808,92 (dois mil oitocentos e oito reais noventa e
dois centavos),  para a empresa CIRÚRGICA LONDRINA PRODU-
TOS HOSPITALARES LTDA, o que corresponde a aproximadamen-
te 24,87%(vinte e quatro vírgula oitenta e sete por cento ) do valor
total adjudicado no processo licitatório em questão objetivando a aqui-
sição de produtos odontológicos para serem usados no CEO - Assi-
natura do T ermo Aditivo em: 27 de abril de 2012.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/12 – Processo nº. 109/12 fica
aditado o valor de R$ 2.986,34 (dois mil novecentos e oitenta e
seis reais trint a e quatro cent avos),  para a empresa ICOCITAL
ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, o que corresponde a aproxima-
damente 24,88% (vinte e quatro vírgula oitenta e oito por cento )
do valor total adjudicado no processo licitatório em questão objetivando
a aquisição de materiais para pavimentação em lajota - Assinatura
do Termo Aditivo em: 26 de abril de 2012.

DELIBERAÇÃO
Pregão Eletrônico n° 068/12 – Processo n° 275/12

Considerando o questionamento da empresa T. S. OLIVEIRA PU-
BLICIDADE, a Senhora CRISLAINE APARECIDA SANTOS, Pregoeira
Oficial, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a rerratificação
do edital em epígrafe, nos seguintes termos:
Onde se lia:
ANEXO 01 – DESCRIÇÃO DETALHADA  DO OBJETO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/12
PROCESSO Nº 275/12
Contratação de empresa para confecção de placas galvanizadas para
a Secretaria Municipal de Habitação, conforme abaixo:

JUSTIFICATIVA

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 reforma, ampliação e adequação Creche Maria
Izabel Domingues Leal e EMEF Zany Zequi.
Fornecedor : Atlantica Com. E Serviços Ltda
Empenhos : 160, 159/2012
Valor : R$ 72.740,40
Avaré, 19 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças.
Fornecedor : Auto Peças Ferlon Ltda ME
Empenhos : 4808/2012
Valor : R$ 80,31
Avaré, 19 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar serviço prestado com veiculo (Contrapartida).
Fornecedor : Aurea Pedro da Luz Garcia ME
Empenhos : 5765/2012
Valor : R$ 100,00
Avaré, 19 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar locação de equipamentos de iluminação para
diversos eventos.
Fornecedor : Benedicto Machado Sonorização ME
Empenhos : 1 1276/2011
Valor : R$ 1.900,00
Avaré, 19 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de aquisição e instalação de 01 trocador de calor
para a piscina Municipal.
Fornecedor : C. Rodrigues Comercio de Produtos Ltda
Empenhos : 4783/2012
Valor : R$ 14.147,00
Avaré, 19 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II
e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a
necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se
tratar de fornecimento de gêneros estocáveis,  perecíveis e de padaria.
Fornecedor : Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda EPP
Empenhos : 3305, 3204/2012
Valor : R$ 25.867,40
Avaré, 19 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de 160 cilindros  de gás P45 e
cota de gás.
Fornecedor : Dorival Dionizio Gomes ME
Empenhos :12506, 4241, 4242, 7424/201 1, 3315, 3314, 3316, 4638,
4639, 240, 4636, 4637, 4640/2012
Valor : R$ 10.643,91
Avaré, 19 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

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

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

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 holerite, caixas de arquivo
morto e formulário continuo de holerites
Fornecedor : Editora Folha de Avare Ltda
Empenhos : 4803, 4802, 4801/2012
Valor : R$ 6.790,00
Avaré,  19 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço prestado com veiculo e fornecimento
de peças.
Fornecedor : Figueiredo S/A Mercedes Benz
Empenhos : 4814, 4734/2012
Valor : R$ 1.71 1,20
Avaré, 19 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cro-
nológica de pagamentos por se tratar de emissão do semaná-
rio oficial.
Fornecedor : Gráfica Editora V alente Fartura Lt da
Empenhos : 3434/2012
Valor : R$ 3.430,00
Avaré, 19 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de aquisição de materiais para pavimentação em
lajota.
Fornecedor : Icocital Artefatos de Concreto Ltda
Empenhos : 2837/2012
Valor : R$ 5.212,20
Avaré, 19 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

AVISO DE EDITAL
REVOGAÇÃO

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 068/12 – Processo nº. 269/12, objetivando a contratação de em-
presa para recuperação de bomba, aluguel de equipamentos e con-
serto de motobombas no Parque de Exposições da Emapa, confor-
me preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas altera-
ções. - Revogada em: 18/05/12 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito
Municipal.
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JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de aquisição de gêneros alimentícios.
Fornecedor : Iotti Griffe da Carne Ltda
Empenhos : 3125/2012
Valor : R$ 7.854,00
Avaré, 19 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de aquisição de equipamento com filtro – Giraset.
Fornecedor : Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda
Empenhos : 4222/2012
Valor : R$ 1.700,00
Avaré, 19 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de locação de impressoras.
Fornecedor : P . V. T. Comercio e Manut. De Móveis p/ Esc. Lt da
Empenhos : 1945, 1943, 1949, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1944,
1946, 1947, 1948, 1950, 1951/2012
Valor : R$ 4.699,92
Avaré, 19 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de gerenciamento do Projeto Viva o Largo São João.
Fornecedor : Paulo Roberto Costa de Oliveira ME
Empenhos : 10365/201 1
Valor : R$ 3.880,00
Avaré,  19 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de passes de viagem Avaré/Botucatu.
Fornecedor : Rapido Luxo Campinas Ltda
Empenhos : 4641/2012
Valor : R$ 57.000,00
Avaré, 19 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço de informática educacional.
Fornecedor : Sem Fronteiras T ecnologica Educacional Lt da
Empenhos : 660, 661/2012
Valor : R$ 103.000,00
Avaré, 19 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar fornecimento de peças (Contrapartida).
Fornecedor : T apajos Bauru Caminhões e Serviços Lt da
Empenhos : 5766, 5767, 5768/2012
Valor : R$ 3.832,27
Avaré, 19 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviços médicos de exames de diagnósti-
cos, plantões médicos, do SAMU, serviços médicos de exames de
especialidades e odontológicos para pacientes especiais.
Fornecedor : Instituto Hygia Saúde e Desenvolvimento Social
Empenhos : 1571, 1572, 1573/2012
Valor : R$ 142.860,00
Avaré, 19 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA
CIRCULAR N º 15/2012 - DG   Avaré, 17 de Maio de 2.012.-

Exmo. Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
21/05/2012 - Segunda Feira – às 18h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que, a Exma. Sra. Presiden-
te Vereadora Marialva A. S. Biazon  designou  para a Ordem do Dia da
Sessão Ordinária de 21 de maio do corrente ano, que tem seu inicio
marcado para as 18h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 07/2012 - Discussão
Única - Maioria Qualificada
Autoria:- V erª. Marialva Araujo de Souza Biazon
Assunto:  Dispõe sobre a instituição da honraria medalha “DJANIRA
MOTTA” aos destaques culturais, da Estância Turística de Avaré e dá
outras providências.
Anexo : Cópias do Projeto de Decreto Legislativo n º 07/2012 e dos
Pareceres do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e
Redação e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (Vist as
Ver. Paulo Filho/Ernesto)
2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 47/2012– Discussão Úni-
ca - Maioria Absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Altera a redação do Artigo 14, parágrafos 1º e 3º e acres-
centa o parágrafo 4º do referido Artigo, todos da Lei Complementar nº
114, de 18 de janeiro de 2010, e dá outras providências. (FREA)
Anexo : Cópias do Projeto de Lei Complementar n º 47/2012 e dos
Pareceres do Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Re-
dação. - (Vist as Verª. Rosângela/Ripoli) (c/ Emenda)
3. PROJETO DE LEI N.º 58/2012– Discussão Única –
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional Especi-
al (R$ 161.154,00 - Piso Social de São Paulo)
Anexo : Cópia do Projeto de Lei n º 58/2012. -
Observação:- Os Pareceres do Jurídico e das Comissões Per-
manentes serão colocados na Mesa dos Srs. V ereadores quan-
do da apreciação da matéria.
OBSERVAÇÃO: Os Processos, abaixo relacionados, deixaram

SESSÃO DO DIA 23 DE ABRIL  DE 2012
INDICAÇÃO

ROBERTO ARAÚJO - VICE-PRESIDENTE
-ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para
que através do Departamento competente, providencie em regime de urgên-
cia REFORMA GERAL do banheiro da Praça Prefeito Romeu Bretas, utili-
zado pelos taxistas do ponto de Táxi Central, conforme fotos em anexo.
-ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa,
para que através do Departamento competente, providencie em regi-
me de urgência REFORMA GERAL nos banheiros da Praça Padre
Tavares, conforme fotos em anexo.
-ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa,
para que através da Secretaria de Transportes e Sistemas Viário, que
tem a frente o competente Secretário Municipal, Senhor Joaquim Si-
mão de Freitas, que edifique lombada na Rua Euclides da Cunha,
próximo ao número 45 – Bairro: “São Judas Tadeu”, visando proteger
o pedestre e coibir os veículos que trafegam em alta velocidade.
-ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa,
para que através do Departamento competente providencie a opera-
ção “tapa-buracos” na Rua João Caetano Schimidt, próximo à conflu-
ência com a Av. Carmen Dias Faria, entre os Bairros: “Vera Cruz” e
“Camargo”, visto que lá existe um buraco, causando transtornos aos
usuários da referida via, conforme fotos em anexo.

CARLOS ALBERTO ESTATI
-para que através da Secretaria Municipal  de Transportes e Sistema
Viário,  providencie operação “Tapa Buracos” na rua XV de Novembro
(bairro alto) no quarteirão compreendido entre as ruas Princesa Isabel
e Ciro de Julio.
-para que através da Secretaria Municipal  de Transportes e Sistema
Viário,  providencie a recuperação de sinalização de solo com a pala-
vra “Pare” nas esquinas das ruas: Pará com a rua Bahia e rua Minas
Gerais com a rua Para.

ERNESTO ALBUQUERQUE
-INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo Prefei-
to Municipal, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, estudar, através do Setor
competente, a possibilidade do Departamento de Trânsito providenci-
ar a colocação de placas “PARE” no cruzamento da Rua  Amazonas
com Rua Professor Arthur de Carvalho, conforme sugerido pelo
munícipe Agnaldo Fernando Ferraz.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo Prefeito
Municipal, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, estudar, através do Setor com-
petente, a possibilidade de  construir na Avenida Lineu Prestes um desvio
para a direita para os veículos que trafegam  no sentido Pontilhão/Avenida
João Vitor de Maria, propiciando mais segurança para os que irão fazer
conversão à esquerda na Rua Espírito Santo , a exemplo do que   ocorre
com os   veículos que fazem conversão à esquerda na Rua Piauí.

JAIR ALVES FERREIRA
-para que através do setor competente proceda reparos e limpeza na
guia da Rua Romeu Bretas, nº 332, uma vez que está ficando água
parada no local, bem como conserto de buracos em todo o bairro.
-para que através do setor competente determine coleta de lixo diária no
Bairro Vila Martins, mais precisamente à Rua Prof. Francisco Rodrigues
dos Santos, nº 782, onde o morador reclama que o serviço não vem sendo
feito corretamente, os coletores passam catando os lixos e deixando nas
esquinas por algum tempo, os cachorros rasgam os sacos  de lixo, sendo
assim o lixo fica todo espalhado na rua, causando mal cheiro.
-para que através do setor competente providencie coleta de lixo re-
gular, bem como limpeza de terrenos, praças e jardins, retirada de
entulhos, galhadas e lixo em toda a extensão da Rua Júlio Rios Cu-
nha, no Bairro Jardim Presidencial, para onde os moradores também
solicitam  operação tapa-buracos em todo o bairro.
-para que através do setor competente providencie limpeza de terrenos,
praças e jardins, retirada de entulhos, galhadas e lixo em toda a exten-
são da Rua Júlio Jacob Rocha, no Bairro Jardim Vera Cruz, para onde os
moradores também solicitam  operação tapa-buracos em todo o bairro.

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 ventilador Denver e
fornecimento de peças.
Fornecedor : Cirurgica Neves Ltda EPP
Empenhos : 4798, 4799/2012
Valor : R$ 2.047,00
Avaré, 19 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de execução do projeto Avaré Cidade Jardim,
vistoria técnica para estudo de solo.
Fornecedor : Menezes T erraplenagem e Construção Lt da
Empenhos : 5986/2012
Valor : R$ 7.300,00
Avaré, 19 de Maio de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

de constar da presente Circular tendo em vista a solicitação de
documentos pela Divisão Jurídica.
PROJETO DE LEI Nº 56/2012 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Altera denominação de Via Pública e dá outras providênci-
as (Rua Óleo para Hélio Cruz Pimentel).
PROJETO DE LEI Nº 59/2012 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Altera denominação de praça e dá outras providências. -(De
Ribeirão Azul para Praça Roberto Moura Pinto (Roberto Serv).
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
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-para que através do setor competente providencie limpeza de terre-
nos, praças e jardins, em toda a extensão da Rua José Maria Mansano,
no Bairro Jardim Boa Vista II, para onde os moradores também solici-
tam  operação tapa-buracos em todo o bairro.
-para que através do setor competente providencie limpeza de terre-
nos, praças e jardins, em toda a extensão da Rua Nair Paulino Cardo-
so, no Bairro Vila Operaria, segundo reclamações de moradores mui-
tos terrenos sujos e com vegetação alta.
-para que através do setor competente providencie limpeza de terre-
nos, praças e jardins, em toda a extensão da Avenida Maria José
Pinheiro Machado, no Bairro São Judas Tadeu, bem como troca de
lâmpadas queimadas em todo o bairro.
-que através do setor competente, tome providencias quanto ao
empoçamento de água devido ao rebaixamento do meio fio, na Rua
Amazonas, nº 512, no Bairro Santana.
-que através do setor competente, tome providencias quanto a troca de lâmpa-
das com mau contato, na Rua Jacy Coutinho, no Bairro Jardim Paineiras.
-para que através do setor competente, providencie operação tapa-
buracos e troca de lâmpadas queimadas em toda a extensão da Ave-
nida Pref. Misael Eufrásio Leal,  no Bairro Jardim América, para onde
os moradores também reivindicam melhoras na segurança.
-para que através do setor competente, providencie operação tapa-bura-
cos em toda a extensão da Avenida Major Rangel,  no Bairro Centro.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Prefei-
to Municipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através do se-
tor competente proceda com Urgência a limpeza da Área Verde do
Bairro Rancho Alegre localizado à Rua Rosa Trevisan próximo aos
numerais 15 e 16, bem como a fixação de 02 (dois) bancos que estão
a dias no local sem ser colocados.

ROSANGELA PAULUCCI P. PEREIRA
-para que através do setor competente, providencie com urgência a reti-
rada de lixo e entulhos localizados na confluência da Praça Dr. Paulo
Gomes de Oliveira com a Rua Paraná, uma vez que a grande quantidade
de lixo e objetos acumulados no local está degradando o meio ambiente.
-para que através do setor competente, proceda limpeza nas mar-
gens do córrego localizado no final da Rua Eurico Dias Batista, visto
que o mato encontra-se muito
-para que através do setor competente, providencie com urgência a
retirada de lixo e entulhos existentes nas margens do córrego locali-
zado na Avenida Paranapanema, nas proximidades do Lajão Avaré.
-para que através do setor competente, proceda troca das lajotas
existentes na confluência das  Ruas Armando de Oliveira Garcia com
Abílio Garcia, visto que algumas estão soltas, gerando riscos de aci-
dentes a todos que transitam pelo local.
-para que através do setor competente, providencie a instalação de
placa de denominação de logradouro público, na Rua Antônio Cruz..
-para que através do setor competente, providencie a erradicação de
uma raiz de existente na calçada localizada na Av. Salim Antonio
Curiati, ao lado do nº 955.

REQUERIMENTO
MARIALVA ARAÚJO DE SOUZA  BIAZON – PRESIDENTA

-que sejam oficiados votos de aplausos, parabenizações na pessoa
do Pastor Rubens Renato Pereira e à toda equipe Organizadora pela
realização da 8ª FESTA DO MILHO da SEGUNDA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DE AVARÉ. Evento este, reali-
zado nos dias 11 e 12 de maio do corrente ano, com imenso sucesso
e brilhantismo, resultado de um trabalho de muita dedicação, mere-
cendo o reconhecimento desta Colenda Casa de Leis.

ROBERTO ARAÚJO - VICE-PRESIDENTE
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora ADELINA RODRIGUES ALVES
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora MARIA DA GRAÇA PEREIRA DA MOTTA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora ANA PEREIRA DOS SANTOS ROCHA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora IRENE IGNEZ DE OLIVEIRA SPOLJARIC

RODIVALDO RÍPOLI - 2º SECRETÁRIO
-para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe a inclu-
são de fiscalização dos prédios públicos municipais, em especial os
das unidades de Saúde e de Educação, em um programa de manu-
tenção e controle de pragas, efetivo e periódico, envolvendo o Centro
de Controle de Zoonoses e a Secretaria de Obras. O desenvolvimento
do programa se faz necessário para que situações como de calhas
entupidas de prédios juntamente com criadouro de pombos instalado
entre a laje e o telhado, onde com a invasão de água da chuva mistu-
rada com penas e fezes das aves, pode gerar contaminação do local.
Há informações de que os pombos podem transmitir até 57 tipos
diferentes de doenças. Uma delas é a criptococose, mais conhecida

como “doença do pombo”, causada por fungo encontrado nas fezes
das aves. A transmissão ocorre pelas vias aéreas e ataca, em geral,
pessoas com o sistema imunológico debilitado, como é o caso de
pessoas com Aids e idosos. Não queremos ver a comunidade
Avareense exposta ao risco dessa forma, motivo pelo qual pedimos o
atendimento deste nosso pleito.
-para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe as se-
guintes informações sobre o Conselho Municipal Antidrogas:
1) Se existe, quando o referido conselho foi implantado em nossa cidade?
2) Quem são os atuais conselheiros?
3) Quais as ações realizadas em 2011 até a presente data?-
-para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe que for-
malize pedido junto ao Ministério da Educação para que Avaré receba
o material do Projeto A Cor da Cultura, pois o referido projeto educativo
tem como finalidade valorizar a cultura afro-brasileira e é desenvolvido
em parceria com o Canal Futura, Petrobras, Centro de Informação e
Documentação do Artista Negro (CIDAN), Rede Globo e Secretaria
Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR).
O material poderá ser utilizado na rede municipal de ensino e, assim
sendo, pedimos o atendimento deste pleito.
-para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe as se-
guintes informações:
01) Qual as orientações para os funcionários no atendimento as pes-
soas com deficiências no uso dos banheiros, elevador e demais de-
pendências do Terminal Rodoviário Urbano?
02) Há cronograma de capacitação para os funcionários prestarem
atendimento as pessoas com deficiência?
03) Quantos funcionários estão disponíveis para a demanda do uso
do banheiro as pessoas com deficiência?
Recebemos denúncia de que os banheiros adaptados aos deficientes
podem ser usados somente quando funcionários estiverem por perto e
que a justificativa dos funcionários é de que precisam trancar para outros
não usarem, por isso tem ocorridos incidentes porque os deficientes
precisam usar os banheiros e os mesmos ficam trancados porque  não
há nenhum funcionário, acarretando prejuízos pessoais incômodos.
-para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe informa-
ções sobre o cronograma de ações – Plano Viário – para melhorar o
trânsito em nossa Estância Turística de Avaré respondendo as se-
guintes indagações:
01) Quais as ações que estão sendo executadas para a melhoria do
trânsito em nossa cidade?
02) Qual o cronograma de ações para a revisão do atual Plano Viário
de desenvolvimento urbano?
03) Quais as ações desencadeadas para melhorar o trânsito, pelo
Poder Público, nos identificados “pontos críticos” ?
04) Encaminhar cópia do Plano Viário atualizado.
O trânsito hoje já é causa de doenças graves mentais como síndrome
do pânico o que já vem sendo estudado por especialistas. A Câmara
Municipal já deu sua contribuição quanto as melhorias necessárias
seja quanto ao Trânsito seja quanto ao transporte Coletivo entretanto
não há ação efetiva da Prefeitura em assumir esta responsabilidade e
enfrentar tecnicamente e politicamente esta questão.

ERNESTO ALBUQUERQUE
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalida-
des regimentais, oficiar Sua Excelência o Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré Rogélio Barchetti Urrêa, solicitando o envio para
esta Casa de Leis, através do Setor competente da Secretaria da Edu-
cação, de informações que esclareçam a situação exposta na mensa-
gem eletrônica, cuja cópia anexamos,  enviada por uma munícipe para
este Vereador, na qual afirma que sua filha está freqüentando a CEI
José Maria Porto (Jardim I ) onde é freqüente a ausência da Professora,
em licença, sendo que a vaga não tem sido preenchida por professora
substituta, fato que tem se repetido também com outras crianças.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalida-
des regimentais, oficiar Sua Excelência o Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré Rogélio Barchetti Urrêa, solicitando, através do Depar-
tamento Competente, informações a respeito do paradeiro da máquina
de confecção de fraldas, de propriedade dessa Prefeitura, ou em que
departamento está sendo utilizada, ou até mesmo onde se acha “encos-
tada”, sem uso, adquirida em administração anterior com o  objetivo
precípuo de beneficiar as munícipes carentes. A presente indagação teve
motivo na informação que chegou até este Vereador segundo a qual
essa máquina estaria localizada em uma residência particular.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalida-
des regimentais, oficiar Sua Excelência o Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré Rogélio Barchetti Urrêa, solicitando informações
a respeito dos Empenhos 3152/2012 e 3421/2012 que totalizam o valor
de R$201.796,70 cuja inversão cronológica de pagamento foi publicada
no Semanário de 21/4/2012 e que se refere à compra de medicamen-
tos da Empresa Luiz A. Santos Drogaria E P P.

Favor enviar a documentação pertinente a essa compra.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, oficiar  a SABESP (Cia. de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo)  solicitando  providências no sentido de
encontrar  solução definitiva para o problema de vazamento de esgoto
na Rua Arandu,  toda vez que ocorre chuva.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, oficiar  a equipe do CAISMA (Centro de Atenção
Integral à Saúde da Mulher) responsável pela realização do Encontro
Anual de Gestantes parabenizando-a pela realização desse impor-
tante evento no sábado próximo passado em que são orientadas pe-
los profissionais da saúde, mais enriquecido este ano com a distribui-
ção para as gestantes presentes de brindes alusivos à data de come-
moração do Dia das Mães.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalida-
des regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo pesar pelo falecimento do SR. PAULO GERALDI, ocorrido em
Avaré, no dia 09 de maio do corrente ano, fato esse que causou grande
consternação perante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava
de pessoa benquista, pertencente que era à família aqui radicada.

ROSANGELA PAULUCCI P. PEREIRA
-seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Muni-
cipal da Estância Turística de Avaré, para que esclareça se existe
algum estudo em andamento para denominação de espaço público
com o nome de Benedito Rotelli.
Justificativa: O nome de Benedito Rotelli figurava em uma praça antes
existente ao lado da Cozinha Piloto.
O referido cidadão foi homenageado justamente por ter sido um homem
digno, respeitado, trabalhador, excelente chefe de família e outros atribu-
tos que só dignificaram sua existência. Entretanto, em razão de absurdo
ato praticado pelo governo anterior, uma escola que antes existia próxi-
ma à Praça Benedito Rotelli foi demolida e agora outra construída no
mesmo lugar, só que ocupando totalmente o espaço da praça.
Conforme foto que acompanha este requerimento, a “Praça” hoje não
passa de uma placa fixada no poste.
Em homenagem a tão distinta pessoa e aos seus familiares aguarda-
se que efetivamente haja algum projeto em andamento para reparar
os acontecimentos narrados.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que esclareça se existe
algum projeto de prolongamento da Rua Antonio Cruz.
-seja oficiado à Companhia de Saneamento e Abastecimento do Es-
tado de São Paulo – Sabesp, para que esclareça o motivo do
empoçamento de água na Avenida Gilberto Filgueiras, nas proximida-
des do nº 1160.
Tal medida se faz necessária, visto que as lajotas estão se soltando,
gerando riscos de acidentes a todos que trafegam pelo local.

INEDITORIAIS

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estância Turística de Avaré, 03 de Maio de 2012.

CONVOCAÇÃO
Sirvo-me da presente para convocar todos os conselheiros titulares
ou suplentes para a reunião ordinária no dia 22/05/2012 (terça-feira)
às 18:00 , na Secretaria Municipal da Saúde, sito à Rua São Paulo, nº
1.559 – Centro, nesta.
Atenciosamente,

ALDRIO MACHADO DE MOURA LEITE
Presidente

C O N V I T E
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Câmara de Vereadores da Estância T urística de Avaré

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré convida os Se-
nhores Vereadores, associações de bairros, representantes de classes
e munícipes em geral, para AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE referente ao 1º Trimestre do exercício de 2012
a realizar-se no dia 23 de maio de 2012, às 08h00min , no Plenário
da Câmara de Vereadores de Avaré, sito à Avenida Misael Euphrásio
Leal, nº 999, com o objetivo de, em cumprimento ao disposto no Pará-
grafo 4º do artigo 9º e Parágrafo Único do Artigo 48 da Lei Complementar
nº 101/00 (LRF), demonstrar, discutir e avaliar os Relatórios de Gestão
da Saúde Municip al referente ao 1º T rimestre de 2012.
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Secret aria Municip al de Assistência e
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal do Idoso - CMI
Lei Federal nº 8.842/2004                       Lei Municipal 33/97

Decreto – 2.159/09

Convocação
A Presidente do Conselho Municipal do Idoso Sra. Maria Célia
Moreira vem por meio deste convocar Conselheiros Titulares e,
ou Suplentes do CMI,  para reunião Mensal que será realizada no
dia 24/05/12  às 09:00 horas  na sala dos Conselhos Municipais
junto à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
sito a Rua Rio Grande do Sul, 1750 (fundos).
Pauta:
· Leitura de Ata
· Outras providencias
· Eleição e Posse de Nova Diretoria

Contamos com a  presença de todos
em caso de imprevistos, favor comunicar por escrito ou através de

nosso e-mail ,  com Antecedência
-mail:secmunicipais@hotmail.com

1º TERMO DE RETIFICAÇÃO

A FREA comunica a seguinte retificação no seu Edital 001/2012, do
Concurso Público.

ANEXO I, para o cargo de BIBLIOTECÁRIO, coluna
ESCOLARIDADE E PRÉ-REQUISITOS:

ONDE SE LÊ:
Ensino Superior em Biblioteconomia
LEIA-SE:
Ensino Superior em Biblioteconomia, com registro no respecti-
vo órgão de classe (CRB)
Os demais itens permanecem inalterados.
Avaré, 19 de maio de 2012.

Maria Lúcia Cabral de Freitas Vicentini
PRESIDENTE DA FUNDACAO REGIONAL EDUCACIONAL DE

AVARÉ - SP

Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA

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

RESOLUÇAO CMPD N.º 026/2012
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 con-
sonância com o aprovado na reunião ordinária realizada em 14/05/
2012, ao que tange o processo CMPD n.º 026/2012,
CONSIDERANDO o pedido de certidão de uso e ocupação do solo
para construção de Comércio de Combustíveis e Lubrificantes na Av.
Espanha, 671;
CONSIDERANDO que o empreendimento em questão recebeu
certidão de uso de solo em 29/08/11 com prazo de 90 dias de valida-
de ao invés dos usuais 180 dias;
CONSIDERANDO que o local é classificado como ZM2 e o empreen-
dimento é de nível 4 de incomodidade, não estando enquadrado na
zona mista 2, o CMPD,
RESOLVE:
Art. 1º.  Recomendar a expedição de certidão de uso do solo valida
por 180 dias para o empreendimento pretendido, devendo o empreen-
dedor providenciar os documentos e l licenciamentos concernentes
ao empreendimento;
Parágrafo único:  Não será concedida nova certidão de uso do solo
para o mesmo empreendimento no local em questão.
Art. 2º. A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Avaré, 16 de maio de 2012.

Marcos Boock Rutigliano
Presidente

RESOLUÇAO CMPD N.º 027/2012
Dispõe sobre indeferimento de ampliação do Perímetro Urbano

O Conselho Municipal do Plano Diretor, usando as atribuições que
lhe confere o artigo 143 da Lei Complementar n.º 154/2011, em con-
sonância com o aprovado na reunião ordinária realizada em 14/05/
2012, ao que tange o processo CMPD n.º 031/2012,
CONSIDERANDO a solicitação para inclusão no perímetro urbano de
área localizada na Chácara Pratânia, antiga Ponte Alta, matrícula
48.549 do CRI;
Considerando que a área é confrontante da Vila Esperança e Jardim
Califórnia, localizando-se ao Sul;
Considerando que o Artigo 11, inciso I da LC 154/2011, veda a expan-
são urbana ao Sul, respeitando, os limites da Vila Esperança, Jardim
Califórnia, Vila Operária, Jardim Brasil Novo, Jardim Di Fiori e Terras
de São José, de modo não permitir novos parcelamentos de solo em
áreas inseridas na bacia hidrográfica do Alto Paranapanema.”,
RESOLVE:
Art. 1º.  O texto do Plano Diretor é soberano e claro sobre a impossi-
bilidade de novos parcelamentos de solo ao Sul.
Art. 2º O CMPD não tem competência para alterar o texto original,
uma vez que não se trata de caso mal definido ou omisso, e o Plano
Diretor somente poderá ser modificado quando da sua revisão, con-
forme art. 154 da L.C. n.º 154/2011.
Art. 3º. A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Avaré, 16 de maio de 2012.

Marcos Boock Rutigliano
Presidente

RETIRE GRATUITAMENTE O
SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE AVARÉ NO PAÇO
MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO

E NAS BANCAS.

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

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

RESOLUÇAO CMPD N.º 028/2012
Dispõe sobre a Interpretação do Anexo 2 do PD

O Conselho Municipal do Plano Diretor, usando as atribuições que
lhe conferem o artigo 143 da Lei Complementar n.º 154/2011, em
consonância com o aprovado na reunião ordinária realizada em 14 de
maio de 2012, ao que se refere o Processo CMPD n.º 035/2012;
CONSIDERANDO a verificação de divergência de usos no mapa Anexo 2,
RESOLVE:
Art. 1º.  Interpretar o Anexo 2 da LC 154/2011 como ZM-3 – Zona
Mista 3 ZM3 da área localizada à Rua Luiz Pereira Dias.
Art. 2º. A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Avaré, 16 de maio de 2012.

Marcos Boock Rutigliano
Presidente

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

RESOLUÇAO CMPD N.º 030/2012
Dispõe sobre autorização para Desmembramento de Lotes Urbano
O Conselho Municipal do Plano Diretor, usando as atribuições que
lhe conferem o artigo 143 da Lei Complementar n.º 154/2011, em
consonância com o aprovado na reunião ordinária realizada em 14 de
maio de 2012, ao que se refere o Processo CMPD n.º 038/2012;
CONSIDERANDO que os imóveis objetos da análise encontram-se
desmembrados junto a Fazenda Municipal há mais de vinte anos con-
forme comprovados nos autos,
RESOLVE:
Art. 1º.  Autorizar o desmembramento dos imóveis localizados à Rua
Piauí, n.º 1521 e 1515, cadastrados sob n.º. 4.020.008.00  e
4.020.009.00.
Art. 2º. A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Avaré, 16 de maio de 2012.

Marcos Boock Rutigliano
Presidente

RESOLUÇAO CMPD N.º 031/2012
Dispõe sobre o Indeferimento de Certidão de Uso e Ocupação do Solo

 O Conselho Municipal do Plano Diretor, usando as atribuições que
lhe conferem o artigo 143 da Lei Complementar n.º 154/2011, em
consonância com o aprovado na reunião ordinária realizada em 14 de
maio de 2012, ao que se refere o Processo CMPD n.º 039/2012;
Considerando a Lei 9612/1998, o Decreto 2615/1998 e a Norma n.º 2/98,
RESOLVE:
Art. 1º.  Indeferir o pedido de certidão de uso e ocupação do solo para
instalação de estação de rádio difusão comunitária à Praça da Bíblia,
18 – Jd. Planalto.
Art. 2º. A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Avaré, 16 de maio de 2012.

Marcos Boock Rutigliano
Presidente

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

RESOLUÇAO CMPD N.º 029/2012
Dispõe sobre indeferimento de anuência prévia de loteamento

O Conselho Municipal do Plano Diretor, usando as atribuições que
lhe confere o artigo 143 da Lei Complementar n.º 154/2011, em con-
sonância com o aprovado na reunião ordinária realizada em 12/05/
2012, ao que tange o processo CMPD n.º 037/2012;
CONSIDERANDO a solicitação de anuência prévia para loteamento
localizado em área confrontante do Jardim Paraíso, Leste da ZM-1;
Considerando o ofício COMDEMA n.º 042/2011 de 16/05/2011;
Considerando a Resolução CMPD n.º 013/2012 de 16/03/12;
Considerando que o Artigo 11, inciso I da LC 154/2011, delimitação de
novo perímetro urbano, respeitando, ao ... à Leste, nos contornos do Jar-
dim Tropical e Jardim Paraíso, de modo à não permitir aumento da carga
de águas pluviais na Bacia do Córrego do Lageado, evitando assim inun-
dações na área Central,  à Oeste, nos contornos do Avaré Golf Country;
Considerando a Resolução CMPD n.º 013/2012,
RESOLVE:
Art. 1º.  O texto do Plano Diretor é soberano e claro sobre a impossi-
bilidade de novos parcelamentos de solo a Leste da MZ-1, de modo a
prevenir o aumento da carga de águas pluviais na Bacia do Córrego
do Lageado, evitando assim inundações na área Central.
Parágrafo único.  É irrelevante o fato da área em questão estar dentro
ou não do perímetro urbano.
Art. 2º.  A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Avaré, 16 de maio de 2012.

Marcos Boock Rutigliano
Presidente

Conselho Municipal do Plano Diretor
Lei  Complementar nº 154, de 27 de setembro de 2011
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 E M P R E G O :

Na tarde da última
terça-feira, membros do
Governo Municipal, jun-
tamente com o diretor
técnico do Grupo de Ca-
pacitação, Aperfeiçoa-
mento e Empregabilida-
de da Coordenadoria de
reintegração social e ci-
dadania, Evaldo Barreto
dos Santos, e da direto-
ra do Centro de Resso-
cialização “Dr. Mauro de
Macedo” – CR, Dayse
Aparecida Papassoni, as-
sinaram os contratos de
20 reeducandos que
prestarão serviço para a
Prefeitura Municipal.

 Através da Secreta-
ria Municipal de Meio
Ambiente, a Prefeitura
Municipal da Estância
Turística de Avaré reali-
zou uma parceria pionei-
ra com o Centro de Res-
socialização “Dr. Mauro
de Macedo” com o ob-
jetivo de promover a
reintegração social no
município, pois Avaré foi
o primeiro município a
aderir ao Programa Fren-
te de Trabalho para ree-
ducandos.

 Os reeducandos atu-
arão junto a Secretaria
Municipal de Meio Am-
biente, trabalhando na
manutenção de praças e
jardins da cidade, além
de promoverem o plan-
tio de árvores na zona
urbana, colaborando
dessa forma com o pro-
jeto da Secretaria de
Meio Ambiente “Avaré,

Reeducandos do CR participarão do
Programa Frente de Trabalho em Avaré
Parceria entre Prefeitura Municipal, Governo do Estado, Governo Federal, SAP e SERT garante emprego

para 20 reeducandos do CR “Dr. Mauro de Macedo”
Cidade Jardim”, contri-
buindo com maior equi-
líbrio ecológico, além de
função paisagística, pro-
teção contra os ventos,
diminuição da poluição
sonora, absorção de par-
te dos raios solares, som-
breamento, resgate de
fauna existente na cida-
de e fortalecimento do
solo por meio de raízes.

 A Unidade Prisional
selecionará os reeducan-
dos que participarão do
Programa, dando prefe-
rência àqueles que fica-
ram por nove meses de-
tidos em regime semia-
berto para que tenham a
chance de se restabelecer
dignamente na sociedade.
Vale-se ressaltar que a
parceria terá custo zero
para o município, tendo
em vista que o salário
desses reeducandos será
pago pela SERT – Secre-
taria de Emprego e Rela-
ções do Trabalho do Es-
tado de São Paulo - atra-
vés de verba destinada
pelo Governo Federal.

 “O maior objetivo
dessa parceria é ressoci-
alizar e atender aos mu-
nícipes de forma quali-
ficada através da reinte-
gração dos reeducandos.
Vejo essa inic iat iva
como um grande passo
do município no intuito
de reintegrá-los de for-
ma digna à sociedade”,
afirma a diretora do CR,
Dayse Aparecida Papas-
soni.

 PROGRAMA FRENTE
DE TRABALHO
 A Secretaria de Ad-

ministração Penitenciá-
ria – SAP -, através da
Coordenadoria de Rein-
tegração Social e Cida-
dania – CRSC por meio
do Grupo de Capacita-
ção, Aperfeiçoamento e
Empregabi l idade –
GCAE, em parceria com
a Secretaria de Empre-
go e Relações do Traba-
lho – SERT, disponibili-
zou vagas para bolsistas
do Programa Frente de
Trabalho.

 O Programa Emergen-
cial de Auxílio-Desempre-
go, que foi criado em 08
de junho de 1999 e tam-
bém é conhecido como
Frente de Trabalho, pro-
porciona qualificação pro-
fissional e renda para ci-
dadãos que estão desem-
pregados e em situação de
alta vulnerabilidade social.
Isso é feito por meio de
atividades como limpeza,
conservação e manuten-
ção de órgãos públicos es-
taduais e municipais.

 A SERT pagará a
Bolsa Auxílio no valor de
R$ 210,00, auxílio ali-
mentação de R$ 86,00
mais vale transporte de
R$ 96,00, depositados o
total em dinheiro em
conta social no Banco do
Brasil todo mês (do dia
20 a 30). Além dos be-
nefícios, o bolsista tam-
bém contará com Segu-
ro de Acidentes Pessoais.

Avaré tem encontro com
secretário de Estado da Educação

e garante conquistas

E D U C A Ç Ã O:

Representantes do
Governo Municipal
estiveram em Bauru
na segunda-feira, 14,
onde se encontram
com o secretário de
Estado da Educação,
Herman Jacobus Cor-
nelis Voorwald, entre-
gando alguns pedidos
m prol da educação
municipal.

Entre os pedidos,

foi confirmada a refor-
ma total da Escola Mu-
nicipal de Educação Bá-
sica – EMEB “Duílio
Gambini” –, a constru-
ção das salas da EE
“Padre Emílio Immoos”
e a complementação da
merenda escolar para as
escolas municipais.

Foram sol ic i tadas
ainda a reforma da es-
cola “Professor Flávio

Nascimento” e dois
veículos destinados ao
transporte escolar,
sendo um normal e
outro adaptado para
acessebilidade. A Se-
cretaria de Estado da
Educação destacou
que é grande a possi-
bilidade de conquista
de mais dois veículos
para a educação de
Avaré.

Diretores e funcionários do CR ao lado de Evaldo B. Santos



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  DO CMPD DE
12 DE ABRIL  DE 2012

A reunião teve inicio as 19h20m do dia 12 de abril de 2012, na sede da
Câmara Municipal de Avaré, sito à Av. Misael Eufrásio Leal, no auditó-
rio principal sob a Presidência do Conselheiro Marcos Boock Rutigliano
e com a presença dos seguintes conselheiros titulares Angela Golin,
Bethina de A.Mota Melado, Cesar Piagentini Cruz, Eduardo Zanella,
Heber Brianezi Fuentes, João José Dalcim, Luiz Eduardo Quartucci,
Marcelo Nassif Avelar, Marcos Boock Rutigliano, Mauro Fusco, Paulo
Henrique Ciccone, Pedro Paulo Dal Farra Furlan, Silmara Rodrigues
e Sueli C S Papay, suplentes no exercício da titularidade Graziella
Junqueira F. Doneux; conselheiros suplentes: José Geraldo Dias
Barreto,Giani Maria Cegarra, Vilma Zanluchi e Antonio Alves Nunes
Sobrinho e convidados Marcos Scorzato, Adriana L.Rodrigues, Nadja
M.G.P.C.Maldonado, Antonia Edméia Anunciato, Carlos B.D.Melo
Dantas, A.Teteriz, Rafael L.Fonseca Freitas, João Batista de Freitas,
André Luis Dias, Gina Ferreira e Marcia Barros.  Iniciado com a leitu-
ra da pauta do dia, o presidente comunica que todos têm direito à
voz, embora não ao voto. No entanto, esclarece que até hoje não foi
preciso computar votos, as decisões têm sido de comum acordo.
Relata a reunião ocorrida ontem dia 11 de abril, na sede da A.R.E.A
com várias secretarias para esclarecimento sobre o plano diretor e os
planos setoriais, o texto resultante da mesma será enviado por cor-
reio eletrônico a todos os participantes da rede planodiretoravare. Em
seguida a conselheira Silmara pede a aprovação das atas dos dias 14
e 27 de março que por terem sido enviadas anteriormente por correio
eletrônico dispensam leitura, aprovadas por unanimidade. Recebido
oficio de desligamento do CMPD do conselheiro Gustavo José Prado,
a sua suplente Vilma Deolim assume o cargo e foi enviado ao Prefeito
pedido de nova indicação para suplente. Recebido oficio de afasta-
mento do conselheiro Gilberto Dias Soares, assume temporariamen-
te a titularidade o seu suplente Orlando Gambini Filho. Também foi
oficiado o Prefeito para indicar novos membros – titular e suplente –
para a vaga da Saúde, uma vez que não compareceram a nenhuma
reunião. Passou-se para a distribuição dos processos que deram
entrada no CMPD: Processo 031/2012 – Relator: Marcelo Nassif Avelar
– Membros: Cesar P.Cruz, Eduardo Zanella, André Dias, Silmara
Rodrigues e Angela Golin.  Processo 032/2012 -  Relatora: Angela
Golin – Membros: Sueli C. S.  Papay e Paulo Ciccone; Processo
033/2012 – Relatora: Angela Golin – Membros: Paulo Ciccone, João
José Dalcim, Sueli Pappay, Bethina M.Melado.; Processo 034/2012
– Relator: Angela Golin – Membros: Eduardo Zanella, Marcelo Nassif
e Silmara Rodrigues; Processo 035/2012 – Relator: João José Dalcim
– Membros: Luis Eduardo Quartucci, Graziela Doneux e Nadja
C.Maldonado.; Processo 036/2012 – Relatora: Angela Golin – Mem-
bros: Marcelo Nassif, Vilma Zanluchi, João José Dalcim, Pedro Paulo
Furlan.; Processo 037/2012 – Relator: Marcelo Nassif – Membros:
André Dias, Angela Golin, Eduardo Zanella, Luiz Eduardo Quartucci,
Cesar P.Cruz, Silmara Rodrigues e José Barreto.; Processo 038/2012
– Relatora: Angela Golin – Membros: Vilma Zanluchi, Antonio A.Nunes
Sobrinho.; Processo 039/2012 – Relatora: Pedro Paulo Dal Farra Furlan
– Membros: Marcelo Nassif Avelar, Sueli Pappay,  Graziela Doneux. ;
Distribuição terminada passou-se à leitura dos processos analisados
pelas comissões:Processo 23/2012 – relatora Angela faz a leitura.
Discussão sobre a utilização do termo “show room” que foi trocado
por comércio varejista. Inclusão na resolução de termo de compro-
misso do proprietário em não ter um depósito no local em questão,
resultando na aprovação da resolução com o seguinte teor:
RESOLUÇAO CMPD N.º 018/2012 -  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 12/04/2012, ao que se refere ao Processo CMPD 023/2012, CON-
SIDERANDO que o local em questão está na Zona Mista 2, que não
permite uso de nível 4 de incomodidade,  RESOLVE:  Art. 1º.  Reco-
mendar a concessão da certidão de uso de solo para o empreendi-
mento desde que: I. O local sirva apenas para comércio varejista;
II.Não haja área de estocagem e movimentação de materiais de cons-
trução básicos; III. Que sejam atendidas todas as outras exigências
legais concernentes ao empreendimento. Art. 2º.  A presente Resolu-
ção entrará em vigor na data de sua publicação.;    Processo 24/2012
– relator João Dalcim faz a leitura. Resultando na aprovação da reso-
lução com o seguinte teor: RESOLUÇAO CMPD N.º 019/2012 - Dis-
põe sobre desmembramento de lote urbano -  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 12/04/2012, ao que se refere ao
Processo CMPD 024/2012; CONSIDERANDO o art. 49 da LC 154/
2011;  CONSIDERANDO o pedido de desmembramento de lote urba-
no com área total de 267,75m2  localizado na Rua da Colina, 642,
RESOLVE:  Art. 1º.  Não será permitido desmembramento de lote
urbano que resulte em lote com dimensões inferiores ao mínimo esta-
belecido na Lei Complementar n.º 154/2011.  Art. 2º.  A presente
Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.;  Processo
25/2012 – relator Eduardo Zanella faz a leitura. Resultando na aprova-
ção da resolução com a seguinte redação:  RESOLUÇAO CMPD N.º

020/2012 -  Interpretação do Anexo 2 do PD  O Conselho Municipal do
Plano Diretor, usando as atribuições que lhe conferem o artigo 143 da
Lei Complementar n.º 154/2011, em consonância com o aprovado na
reunião ordinária realizada em 12 de abril de 2012, ao que se refere o
Processo CMPD n.º 025/2012; CONSIDERANDO a verificação de di-
vergência entre mapa Anexo 2 e a atual da ocupação da área localiza-
da entre a confluência da Rua José Viana Coutinho e Av. Governador
Mario Covas seguindo por esta até a confluência com a Av. Donguinha
Mercadante,  RESOLVE: Art. 1º.  Interpretar como vazio urbano a
área marginal localizada entre a confluência da Rua José Viana
Coutinho e Av. Governador Mario Covas seguindo por esta até a con-
fluência com a Av. Donguinha Mercadante e sua respectiva área inter-
na anteriormente definida como ZR Parágrafo único:  As futuras ocu-
pações da área supra mencionada serão analisadas caso à caso
pelo CMPD. Art. 2º. A presente Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação. Processo 26/2012 – relatora Angela Golin faz a leitu-
ra. Duvidas na conclusão. Esclarecimento que certidões de uso do
solo têm sempre 90 dias de validade e não 180 dias como pensava a
comissão. Essa informação induziu ao erro, comissão pede para
reavaliar o processo para a próxima reunião e inclui nos seus mem-
bros os conselheiros Mauro Fusco e Cesar P.Cruz.;  Processo 27/
2012 – Conselheira Silmara Rodrigues faz a leitura. Resultando na
aprovação da RESOLUÇAO CMPD N.º 021/2012, Interpretação do
Anexo 2 do PD.  O Conselho Municipal do Plano Diretor, usando as
atribuições que lhe conferem o artigo 143 da Lei Complementar n.º
154/2011, em consonância com o aprovado na reunião ordinária reali-
zada em 12 de abril de 2012, ao que se refere o Processo CMPD n.º
027/2012; CONSIDERANDO a verificação de divergência entre mapa
Anexo 2 e a atual da ocupação da área em questão,  RESOLVE: Art.
1º.  Interpretar o Anexo 2 da LC 154/2011 como ZM-2 – Zona Mista 2
a área localizada:  I. Rua Lineu Prestes, trecho entre a Rua Espírito
Santo e a Rua Minas Gerais, em todos os lotes confrontantes; II.
quadras compreendidas pelos perímetro formado pelas Ruas Bastos
Cruz, Piauí, Amaral Pacheco e Alagoas; III. quadras compreendidas
pelo perímetro formado pela Rua Santa Catarina, Rua José Eufrásio
leal,  Rua Domiciano Santana e Rua Lineu Prestes; e IV área atual-
mente ocupada pelo Clube de Campo na rua Alagoas com rua Lineu
Prestes. Art. 2º. A presente Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.;  Processo 28/2012 – relator Pedro Paulo Furlan,
Marcelo Nassif faz a leitura resultando na aprovação da RESOLUÇAO
CMPD N.º 022/2012 - Dispõe sobre diretrizes para novo loteamento -
O Conselho Municipal do Plano Diretor, usando as atribuições que
lhe confere o artigo 143 da Lei Complementar n.º 154/2011, em con-
sonância com o aprovado na reunião ordinária realizada em 12/04/
2012, ao que se refere ao Processo CMPD 028/2012, CONSIDERAN-
DO o art. 49 da LC 154/2011; CONSIDERANDO o pedido de diretri-
zes para implantação de loteamento localizado à Av. Manoel Teixeira
Sampaio – AVR-070,  RESOLVE: Art. 1º.  Quanto a localização do
empreendimento não há nada a objetar. Art. 2º O empreendimento
classifica-se como ZEIS – Zona Especial de Interesse Social.  Art. 3º
O projeto deverá ser adequado visando atender ao percentual mínimo
de área institucional  e a Lei 631 no que tange ao traçado de suas
vias.  Art. 4º Sugere-se a alteração do anteprojeto apresentado para:
I) Localizar melhor a área institucional possibilitando que esta atenda
equitativamente aos moradores; II)  Separar o sistema de lazer
da área verde, centralizando-o, manter a área verde no local proposto;
III)  Definir os lotes de uso comerciais/serviços visando evitar in-
cômodos com os lotes residenciais. Art. 5º.  A presente Resolução
entrará em vigor na data de sua publicação.;   Processo 29/2012 –
Relatora Angela Golin faz a leitura, resultando na aprovação da
RESOLUÇAO CMPD N.º 023/2012 - 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 reali-
zada em 12/04/2012, no que tange o processo CMPD n.º 029/2012;
CONSIDERANDO o pedido de certidão de uso e ocupação do solo
para empreendimento que explora o ramo de comércio de combustí-
veis e lubrificantes, localizado à Rua Dr. Felix Fagundes, 1330; CON-
SIDERANDO que o empreendimento já funcionava antes da aprova-
ção do Plano Diretor, ainda que situado em ZM2, que não permite
instalação de posto de combustíveis, o Conselho Municipal do Plano
Diretor,  RESOLVE:  Art. 1º.  Recomendar a expedição da certidão de
uso do solo para o empreendimento em questão, por se tratar apenas
de mudança de razão social de empreendimento em funcionamento.
Art. 2º.  A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publi-
cação.;  Processo 30/2012 – relatora Sueli Pappay faz a leitura, re-
sultando na aprovação da RESOLUÇAO CMPD N.º 024/2012  Inter-
pretação do Anexo 2 do PD.  O Conselho Municipal do Plano Diretor,
usando as atribuições que lhe conferem o artigo 143 da Lei Comple-
mentar n.º 154/2011, em consonância com o aprovado na reunião
ordinária realizada em 12 de abril de 2012, ao que se refere o Proces-
so CMPD n.º 030/2012; CONSIDERANDO a verificação de divergên-
cia entre mapa Anexo 2 e a real definição de ocupação da área em
questão,  RESOLVE:  Art. 1º.  Interpretar o Anexo 2 da LC 154/2011
como ZM-2 – Zona Mista 2 os lotes de n.º 03 e 04, Quadra G do
Loteamento Porto Seguro.  Art. 2º. A presente Resolução entrará em
vigor na data de sua publicação.; Processo 14/2012 – remanescente
da reunião anterior, conselheira Silmara Rodrigues faz a leitura. Em

face desse processo a comissão criada na reunião anterior se reuniu
para criar os critérios de conversão de lotes residenciais em comerci-
ais na ZUD da Represa. Juntou-se ao processo também a solicitação
do Hotel Berro d´Água por se tratar do mesmo assunto. Na leitura dos
critérios foram questionados os itens relacionados a classificação
das marinas como Nivel 5 de incomodidade, a metragem quadrada
que daria origem a um pedido de EIV e a aplicabilidade das mesmas
regras para empreendimentos comerciais que se localizassem em
zonas rurais. A questão das marinas sucitou acirrado debate, foi ex-
posto que a classificação como Nivel 5 se deu porque numa marina
ocorrem simultaneamente as situações de abastecimento (posto de
combustíveis – nível 4 de incomodidade), manutenção de motores
(oficina de manutenção de motores – nível 4 de incomodidade) e gara-
gem de veículos aquáticos (garagem até 100 veiculos – nível 4 de
incomodidade) e também poderia se enquadrar como Equipamentos
Especiais Desportivos e de Lazer que se encontra no nível 5 de inco-
modidade. O conselheiro Mauro Fusco discorda, alegando que
o CMPD impede o desenvolvimento dos pequenos empreende-
dores com as exigências. Ficou a sugestão do conselheiro Cesar
P.Cruz que se criasse um item com  nível 3 de incomodidade e sem
exigência de EIV para “GARAGEM DE BARCOS”, empreendimento
sem abastecimento e sem manutenção dos veículos náuticos. O
Sr.André Dias também questiona se não seria o caso de se amadure-
cer mais esses critérios, no entanto há empreendimentos que-
rendo, e precisando, regulamentação para sua instalação e o
CMPD acredita que sempre há espaço para revisão, mesmo
antes da prevista pelo PD que se dará em menos de 3 anos .
Levantou-se também quem vai fiscalizar se o empreendimento está
fazendo o previsto, novamente foi colocado que o CMPD não invade
competências e não é competência desse conselho a fiscalização das
áreas da represa. A questão de exigência de EIV ficou apenas para
empreendimentos comerciais nos níveis 4 e 5 de incomodidade, na
área da represa, suprimindo-se a questão de área ocupada. Quanto a
aplicabilidade das regras para empreendimentos em área rural, o PD
tem a abrangência de todo o município e é de sua competência regular
atividades comerciais de uso difuso. Portanto o texto sobre os critérios
foi finalizado como se segue: RESOLUÇAO CMPD N.º 025/2012  De-
finição de critérios de conversão de lotes nas ZUDS da Represa e ZEIT.
O Conselho Municipal do Plano Diretor, usando as atribuições que lhe
conferem o artigo 143 da Lei Complementar n.º 154/2011, em conso-
nância com o aprovado na reunião ordinária realizada em 12 de abril de
2012, ao que se refere o Processo CMPD n.º 014/2012; CONSIDE-
RANDO o artigo 44, III da LC 154/2011,  RESOLVE:
Art. 1º.  O lote a ser convertido, obrigatoriamente deve estar Incluído
na Zona Especial de Interesse Turístico ou na ZUD  - Zona de Urbani-
zação Dirigida da Represa, conforme Anexo 4 do PD;  Art. 2º. A inter-
venção deve ser de natureza turística, direta ou indireta. Art. 3º Dar-
se-á preferência ao comércio já estabelecido, cujos lotes serão os
primeiros a serem incluídos no percentual de 10% do total de unida-
des do loteamento. Art. 4º Estabelece-se em 10% (dez por cento) o
número máximo de lotes a serem convertidos em cada loteamento
originalmente classificado como estritamente residencial, utilizando-
se os seguintes critérios: a. Lotes com comércios já estabeleci-
dos; b. Lotes no entorno de áreas de lazer e verdes, públicas; c.
Nas avenidas que margeiam a SP-255; d. Nas avenidas que
margeiam a represa, com suas especificidades; Parágrafo único: Será
solicitado ao Executivo  mapeamento de todos os pontos comerciais
e de serviços hoje existentes na área da represa. Art. 5º. Os empre-
endimentos enquadrados nos níveis 4 e 5 de incomodidade constan-
tes do Anexo 6  do PD ficam obrigados a apresentar EIV (estudo de
impacto de vizinhança). Art. 6º Os empreendimentos enquadrados do
artigo 5º  deverão promover audiência pública a fim de que seja garan-
tida a participação popular nos moldes do Estatuto da Cidade com
ampla divulgação e comunicação ao CMPD.  Art. 7º O próprio Plano
Diretor, de característica auto-aplicável constitui-se na Lei de
Zoneamento. Art. 8º O CMPD classifica as MARINAS como nível 5 de
incomodidade, exigindo-se para sua implementação ou regulariza-
ção, obrigatoriamente a apresentação de EIV, independente do seu
tamanho. Art.9º O CMPD inclui as garagens nas atividades enquadra-
das no nível 3 de incomodidade, desde que se limitem a  100 embar-
cações, não promovam o abastecimento de combustíveis e tampouco
façam a manutenção de motores . O empreendedor deverá assinar
termo de responsabilidade, limitando-se ao  abrigo de embarcações.
Art. 10. Os critérios acima de obrigatoriedade de EIV se aplicam tam-
bém aos empreendimentos comerciais situados na Zona Rural.  Art.
11. A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Foi lido, em seguida, o oficio recebido da Secretaria da Indústria e
Comercio sobre um decreto de 2009 (ainda válido posto que sua vali-
dade é de 5 anos) que declara de utilidade pública uma área contigua
ao Distrito Industrial para uma possível continuação do mesmo, área
esta que foi analisada pelo CMPD para um loteamento. O plenário
concorda que devemos responder o ofício informando à Secretaria de
Industria e Comércio que eles deverão procurar o jurídico da Prefeitu-
ra pois esse caso não é da competência do CMPD. Reunião encerra-
da as 21h35m. 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 assina-
da.
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INFORMAÇÃO AOS SENHORES
USUÁRIOS DO SISTEMA SUS:

· Favor solicitar seu Cartão SUS no CENTRO DE SAÚDE – rua Acre – sala 28 , Horários: 7:30 h
à 16 h ,de segunda a sexta-feira , munidos dos seguintes documentos :
Documentos necessários para a emissão do CARTÃO SUS :
- CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO: Certidão de Nascimento , Cartão SUS da mãe, Comprovante de
residência que contenha o n.° do CEP  ( Luz , Telefone o outro)
· CRIANÇAS DE 1 ATÉ 10 ANOS: Certidão de Nascimento , Comprovante de residência que contenha
o n.° do CEP  ( Luz , Telefone o outro)
· CRIANÇAS ACIMA DE 10 ANOS : RG ou Certidão de Nascimento , Comprovante de residência que
contenha o n.° do CEP  ( que contém o n.° do CEP  ( Luz , Telefone o outro)
· ADULTOS : RG , CPF E Comprovante de residência que contenha o n.° do CEP  ( que contém o n.° do
CEP ( Luz , Telefone o outro)

Nelson Miras Melenchon
Responsável P . S. Municip al
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Na noite da última ter-
ça-feira, 15, a Prefeitura
Municipal de Avaré, atra-
vés da Secretaria Muni-
cipal da Educação, em
cerimônia realizada no
anfiteatro da FREA –
Fundação Regional Edu-
cacional de Avaré, apre-
sentou aos pais, educado-
res e diretores o material
pedagógico adquirido
para o desenvolvimento
educacional das crianças
dos Berçários I e II.

As apostilas do Siste-
ma Mundo do Bebê com-
plementarão o trabalho já
desenvolvido pelos edu-
cadores em suas unida-
des. O material possibili-
ta a interação entre bebê,
educador e família. No
total serão distribuídas
266 kits para crianças de
4 meses a 1 ano e 329
kits para crianças de 1 a
2 anos.

A aquisição do mate-
rial pedagógico Mundo
do Bebê, aliada a marca
de 5,5 no IDEB – Índice
de Desenvolvimento da
Educação Básica, a im-
plantação no ano passa-
do dos Plano de Cargos,
Carreira e Remuneração
da Educação Básica Mu-
nicipal e Estatuto do Ma-
gistério  Público Munici-
pal de Avaré, ampliação
de sete creches,  recons-
trução da EMEB Licínia
Guazzelli, construção do
IFSP – Instituto Federal
de São Paulo, da nova
Escola do SESI e aquisi-
ção de uma unidade da
FATEC, dentre muitas
outras conquistas para a
educação, demonstram
que Avaré, durante a atu-
al gestão, está dando
grandes passos no intui-
to de se consolidar como

E D U C A Ç Ã O :

Avaré adquire material pedagógico para bebês

Diretores de escolas e pais de alunos receberam o material

pólo regional educacional
do Estado de São Paulo.

O evento contou com
a participação de direto-
res, professores, pais e
equipe da Secretaria Mu-
nicipal da Educação.
Neste, representantes do
Governo Municipal fize-
ram questão de salientar
que os grandes resulta-
dos obtidos pelo municí-
pio em relação à educa-
ção básica não se deve
somente ao material pe-
dagógico utilizado em
sala de aula, mas sim à
qualidade dos professo-
res da rede municipal de
ensino, que desenvol-
vem a sua função com
carinho. Por fim, Deni-
se Maria Telles, diretora
pedagógica da editora
Brasil Cultural, respon-
sável pelo material Mun-
do do Bebê, fez uma ex-
planação para todos os
presentes.

“É um material ma-
ravilhoso, muito bom
mesmo, que vem com-
plementar o trabalho já
desenvolvido nas unida-
des. Tenho certeza que
os educadores só ganha-
ram com essa aquisi-
ção”, afirma Célia, dire-
tora do CEI José Maria
Porto.

“Adorei o material,
achei ótimo mesmo! O
material é muito bom e
tenho uma expectativa
muito positiva em rela-
ção aos resultados. Te-
nho um filho no Berça-
rio I do CEI Ana Soares
de Oliveira e o material
vem somar ao trabalho
desenvolvido com nos-
sos filhos”, afirma Fabi-
ana da Silva Fidélis, uma
das muitas mães presen-
tes no evento.

Cursos de Corte e
Costura e Costura
Industrial terão

início no
próximo mês

A Prefeitura Munici-
pal da Estância Turísti-
ca de Avaré, através da
SEMADES – Secretaria
Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento
Social, concluiu, nesta
semana, as adequações
do local onde foram
instaladas doze máqui-
nas de costura e uma
bordadeira do Progra-
ma Bolsa Família.

Para que a instala-
ção dessas máquinas
fosse possível, foram
realizadas adequações
em toda a estrutura elé-
trica do local com a ins-
talação de novos qua-
dros de energia, venti-
ladores e iluminação. O
espaço também foi todo

A S S I S T Ê N C I A   S O C I A L :

Máquinas de costura do Programa
Bolsa Família estão instaladas

reorganizado para aco-
modar melhor os bene-
ficiários do Programa
durante o desenvolvi-
mento de suas ativida-
des.

Com a instalação das
máquinas, o Bolsa Fa-
mília de Avaré estará

formando turmas paras
os cursos de Corte In-
dustrial e Corte e Cos-
tura com inscrições a
partir do mês de junho.

Além desses novos
cursos, o Bolsa Família
já está realizando os cur-
sos de Pintura em teci-

do com giz de cera,
Barrados de Crochê e
Almofadas em técnica
capitonê. Os interessa-
dos já podem se inscre-
ver na sede do Bolsa
Família de Avaré, loca-
lizado na Rua: Ceará
n.º 1206.
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S A Ú D E :

A unidade será
instalada na Santa

Casa de
Misericórdia nos
próximos meses

Em reunião realizada
na segunda-feira, 14, no
Departamento Regional
de Saúde 6 de Bauru,
Avaré conquistou a im-
plantação da Rede Ce-
gonha, habilitando o mu-
nicípio para receber uma
Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) para re-
cém-nascidos (Neona-
tal), quando lá estiveram
presentes representantes
do Governo Municipal,
os médicos José Carlos
de Arruda Campos, Cân-
dido Adhemar Venezian,
além de Ni l ton José
Gonçalves, Miguel Chi-
bani, Nanci Rodrigues
Guimarães Silva (diretor
clínico, provedor e ge-
rente técnica da Santa
Casa, respectivamente),
Napoleão Moreira Júni-
or e Ângela Maria Batis-
ta Lourenço, da Secre-
taria Municipal de Saú-
de de Avaré.

Em Bauru, a comiti-
va avareense recebeu
todas as informações da
UTI Neonatal da direto-
ra técnica Doroti Ferrei-
ra e da responsável pela
Rede Cegonha Tisuko
Rinaldi, ambas do DRS
6. Avaré foi contempla-
da com 5 leitos para a
UTI Neonatal e 5 leitos
para a UCI.

A Unidade de Tera-
pia Intensiva Neonatal
(UTI) será responsável
pelo atendimento do re-
cém-nascido grave ou
com risco de morte. A

Avaré ganha UTI para recém-nascidos
UCI é uma unidade
semi-intensiva, destina-
da aos recém-nascidos
com r isco médio de
complicações e que ne-
cessitam de assistência
contínua.

Na UTI Neonatal há
equipes especializadas
de médicos, enfermei-
ras, além de outros pro-
fissionais de saúde e
pessoal de apoio, con-
tando com a retaguarda
de exames complemen-
tares, laboratoriais e ra-
diológicos, tudo funcio-
nando 24 horas por dia.

Equipamentos mo-
dernos como incubado-
ras de última geração,
respiradores, monitores
cardíacos e de oxigena-
ção, entre muitos ou-
tros, são obrigatórios
neste ambiente,  de
modo a garantir todos
os cuidados que o bebê
precisa.

A UTI Neonatal de-
verá ser instalada até se-
tembro, mês que Avaré
comemora 151 anos, e
para tanto Avaré recebe-
rá investimentos de R$
596.680,00 anuais, o que
garantirá o seu funciona-
mento, assegurando às
mulheres o direito ao
planejamento reproduti-
vo, à atenção humaniza-
da à gravidez, parto e pu-
erpério e, às crianças, o
direito ao nascimento se-
guro, crescimento e de-
senvolvimento saudá-
veis.  De 2011 para
2012, a mortalidade in-
fantil despencou em 50%
e com a implantação da
UTI Neonatal, estima-se
que para os próximos 12
meses caia em mais
50%.

S O L I D A R I E D A D E :

Hoje, 18, haverá mutirão para arrecada-
ção de agasalhos para a campanha 2012 em
Avaré (SP). A ação organizada pelo Fundo
Social será em parceria com a Sabesp, o
Tiro de Guerra e as policias Civil e Militar.

Os voluntários percorrerão a cidade re-
colhendo as doações feitas por moradores
nas residências. Ainda na cidade estão dis-
poníveis caixas coletoras, podendo ser doa-
dos calçados, roupas e cobertores em bom
estado

O slogan da Campanha do Agasalho 2012
é “Roupa boa, a gente doa”. Os pontos de
coleta são comércios, igrejas, escolas e re-
partições públicas, além da sede do Fundo
Social que fica na Rua Maranhão, 1578.

Campanha do Agasalho
ganha às ruas hoje
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E S P O R T E S :
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D I A   D O   T R A B A L H A D O R :

LEIS

Lei nº 1.574, de 15 de maio de 2012
(Institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, e dá outras providências)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a
seguinte lei;
Artigo 1.º  - Fica instituído o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Avaré – CMDR Avaré, tendo
caráter consultivo.
Artigo 2.º  - Ao CMDR Avaré compete:
I - Participar na definição das políticas públicas para o desenvolvimento rural, o abastecimento alimentar e
a defesa dos recursos naturais ligados ao arranjo produtivo local;
II - Acompanhar e referendar as ações públicas voltadas ao setor agropecuário do município na integração dos
vários segmentos vinculados à produção, comercialização, armazenamento, industrialização e transporte;
III - Participar da elaboração, acompanhar a execução e avaliar os resultados dos planos, programas e
projetos destinados ao setor rural, tendo como diretriz o estabelecido no Plano Diretor de Avaré (Lei
Complementar 154, de 27 de setembro de 2.011);
 IV - Assessorar o Poder Executivo Municipal em matérias relacionadas à agropecuária e ao abastecimen-
to alimentar;
V – Opinar juntamente com a CATI Regional Avaré sobre a necessidade de pessoal para a execução das
atividades previstas no Programa de Trabalho constante dos convênios com a Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA);
VI - Opinar juntamente com a CATI Regional de Avaré sobre a substituição do pessoal que não corresponder
no desempenho das atividades dos convênios com a SAA;
VII - Manifestar-se, quando da prestação de contas ao final dos convênios, sobre a correta utilização dos
recursos, previstos nos planos, programas e projetos destinados ao setor rural.
VIII - Opinar, na forma de controle social, a aplicação e a destinação dos recursos públicos destinados ao
setor rural de Avaré e o uso dos próprios municipais integrantes da Secretaria de Agricultura e Abasteci-
mento de Avaré (SMAA);
IX- Propor ações voltadas para o desenvolvimento da agropecuária municipal, constituindo-se em um
espaço de discussão, de caráter multissetorial, das questões mais relevantes para o setor rural, convidan-
do pessoas do interesse do colegiado para participar das reuniões com objetivo de colaborar com o CMDR
Avaré, com direito a voz e não a voto;
X - Propor a criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Avaré (FUNDAGRI);
XI - A forma de eleição, funcionamento, penalidades, decisões, atribuições dos conselheiros e demais nor-
mas necessárias ao bom desempenho dos trabalhos do CMDR Avaré são objetos do Regimento Interno (RI).
XII – Manter intercâmbio com os conselhos similares, visando o encaminhamento de reivindicações de
interesse comum.
XIII – Aprovar o Plano Municipal de Desenvolvimento Agropecuário Plurianual e anualmente o Programa de
Trabalho Anual e acompanhar a sua execução.
Artigo 3.º  - O CMDR Avaré será constituído dos seguintes membros:
I - Um representante titular e um suplente da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, através da Secre-
taria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Avaré (SMAA) pela mesma indicados;
II - Um representante titular e um suplente da CATI Regional Avaré, indicados pelo diretor da unidade;
III - Um representante titular e um (01) suplente do Sindicato Rural Avaré (SRA), pelo mesmo indicados;
IV - Um representante titular e um suplente do Sindicato dos Trabalhadores e Empregados Rurais de Avaré
(STERA), pelo mesmo indicados;
V - Um representante titular e um suplente da Cooperativa de Laticínios de Avaré (CLA), pela mesma
indicados;
VI - Um representante titular e um suplente da Cooperativa de Piscicultores do Médio e Alto Paranapanema
- COOMAPEIXE, pela mesma indicados;
     VII - Um representante titular e um suplente das Associações de Proteção, Conservação e Preserva-
ção dos Recursos Naturais da Estância Turística de Avaré, pelas mesmas indicados;
VIII - Um representante titular e um suplente da Associação dos Produtores Rurais dos Bairros Pinhal e
Rochas, pela mesma indicados;
IX - Um representante titular e um suplente da Associação dos Produtores Rurais dos Seis Bairros, pela
mesma indicados;
X - Um representante titular e um suplente dos agricultores familiares e pequenos produtores rurais de
hortifrutigranjeiros avareenses integrantes da Feira Livre do Produtor Rural da Estância Turística de Avaré,
pelos mesmos indicados;
XI - Um representante titular e um suplente da Associação dos Engenheiros, Agrônomos e Arquitetos de
Avaré (AREA), pela mesma indicados;
XII - Um representante titular e um suplente dos produtores rurais de programas de reforma agrária existen-

tes na Estância Turística de Avaré;
XIII - Cinco representantes titulares e cinco suplentes dos produtores rurais da Estância Turística de Avaré,
por eles indicados.
§ 1.º - Os membros do CMDR Avaré serão designados por Decreto do Prefeito da Estância Turística de
Avaré, sendo seus serviços não remunerados, porém, considerados de relevante interesse ao município.
§ 2.º - O Presidente e o Vice-Presidente do CMDR Avaré serão eleitos por maioria simples, dentre seus
membros, para um mandato de dois anos, facultada a recondução, somente por mais dois anos.
§ 3.º O mandato de conselheiro será de dois anos, sendo facultada a sua recondução, de acordo com a
indicação de sua representatividade.
Artigo 4.º  - Dentro de trinta dias após a composição do Conselho, os seus membros deverão atualizar e
aprovar Regimento Interno (RI) disciplinando seu funcionamento.
Artigo 5.º  - A Prefeitura da Estância Turística de Avaré fornecerá a infra-estrutura administrativa necessária
à atuação do CMDR Avaré, com apoio integral da CATI Regional de Avaré.
Artigo 6.º  - O Poder Executivo baixará decretos regulamentares que se fizerem necessários à
implementação desta lei.
Artigo 7.º – Fica revogada a Lei n.º 14, de 02 de fevereiro de 2001.
Artigo 8.º  – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 15 de maio de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DE GABINETE

Lei nº 1.575, de 15 de maio  de 2012
(Autoriza o poder Executivo a conceder subvenções sociais às entidades que especifica, do Município
de Avaré, nos termos da Lei Municipal nº 1.531 de 06 de dezembro de 2011 e artigo 26 da Lei Comple-

mentar nº 101 de 04 de maio de 2000.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a
seguinte lei;
Artigo 1º  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder, dentro do exercício de 2012, subven-
ções sociais à entidade abaixo:
Parágrafo Único  – O recurso financeiro estabelecido a cada entidade será parcelado em doze vezes de
igual valor.

Artigo 2º  - Os repasses mensais serão efetuados após liberação do Fundo Municipal de Assistência Social,
desde que cumpridos todos os requisitos de comprovação da regularidade da Entidade, bem como apresen-
tados todos os documentos comprobatórios da correta utilização dos recursos dos meses anteriores.
Artigo 3º  - As entidades de que trata o artigo anterior, deverão prestar contas dos recursos recebidos, nos
moldes das Instruções emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Artigo 4º  - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações própria consignadas no
orçamento de 2012, em conformidade com o Anexo I, parte integrante desta Lei.
Artigo 5º  - No momento da celebração do ajuste, a entidade deverá apresentar toda a documen-
tação exigida pela Instrução 02/2008, TCA  – 40 – 728/026-7 do Egrégio T ribunal de Cont as do
Estado de São Paulo, Lei nº 4320/64, artigo 25 da LRF e o artigo 195, §3º, CF .
Artigo 6º :- Os efeitos desta lei retroagem a 01º de janeiro do ano de 2.012.
Artigo 7º :- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 15 de maio de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DE GABINETE
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E S P O R T E S :

A Prefeitura de Avaré
está empenhada em ven-
cer a cidade de San Juli-
án, da Bolívia, no Dia do
Desafio, que acontece no
próximo dia 30 de maio.
Setores da Prefeitura irão
mobilizar funcionários
para que façam, ao menos,
20 minutos de atividade
física.

O setor da Educação irá
mobilizar todos os alunos
da Rede Municipal de En-
sino. Os funcionários da

Avaré enfrentará cidade boliviana
de San Julián no Dia do Desafio

Câmara também participa-
rão do Dia do Desafio, bem
como o Tiro de Guerra.

A concentração será na
Concha Acústica e, das
8h00 às 21h00, todos que
praticarem qualquer tipo
de atividade física, deve-
rão informar a Secretaria
de Esportes pelo telefone
3732-0756. Esse registro
é importante para que
Avaré possa vencer a ci-
dade boliviana.

O Dia do Desafio foi

criado no Canadá e é di-
fundido mundialmente
pela The Association For
International Sport for All
(TAFISA), entidade de
promoção do esporte para
todos, sediada na Alema-
nha.

É uma campanha de
incentivo à prática regular
de atividades físicas em
benefício da saúde e acon-
tece anualmente na última
quarta-feira do mês de
maio, por meio de ações

comunitárias. O SESC-SP
coordena o evento no
Continente Americano
desde 2000.

No ano passado, com
50.46% conta 1.11% do
total de cidadãos partici-
pantes, Avaré venceu da
cidade de Teloloapan, no
México, no Dia do Desa-
fio, que aconteceu no últi-
mo dia 25 de maio 2011,
onde Avaré registrou a par-
ticipação de 41.860 mora-
dores.

O artista plástico
possui a maior

coleção de raquetes
da América Latina

Márcio Eustáquio da
Silva, mais conhecido
como Chicão, destaque da
revista “Tênis Gerais”,
edição n.º 1 de abril de
2002 e da “Revista Tênis”,
edição n.º 38, desde o dia
27 de abril de 2012, está
realizando uma exposição
em Avaré, brindando a to-
dos com o seu grande ta-
lento artístico, produzindo
impressionantes obras
com a utilização de cha-
pas de aço retorcidas e fer-
ro reciclado.

Além do grande talen-
to artístico, Chicão tam-
bém é considerado o mai-
or colecionador de raque-
tes de tênis da América
Latina, com um acervo de
aproximadamente quatro-

A R T E S :

Mago das raquetes expõe em Avaré

centos modelos. Uma co-
leção de inestimável valor,
por possuir peças de pre-
ços incalculáveis que in-
cluem a raquete inglesa da
marca Slazengers, uma
das primeiras fabricadas
no mundo em 1922, em
ótimo estado de conserva-
ção, corda de tripa de car-
neiro ainda tensionada.

A raquete de madeira

da marca Bocla, fabrica-
da em 1940 é outra das
preciosidades da coleção
de Chicão. Por fim, uma
das peças mais valiosas do
colecionador é Donnay
utilizada e autografada du-
rante o US Open de 1979
pelo lendário sueco Bjorn
Borg. A raridade foi obti-
da por uma norte-ameri-
cana que a pediu a Borg

durante um treino e, anos
depois, trocou-a por uma
nova com o colecionador.

Apaixonado pelo es-
porte, Chicão deixou uma
promissora carreira como
Gerente Comercial em
Belo Horizonte, para se
dedicar as artes plásticas,
onde também descobriu
uma possibilidade de mer-
cado que é o de se produ-
zir troféus diferenciados
para competições esporti-
vas e festivais musicais,
dentre outros.

A obras estão expostas
na Secretaria Municipal de
Cultura da Estância Turís-
tica de Avaré, localizada na
Rua: Minas Gerais n.º 279
– CAIC – até o próximo
dia 08. E Chicão promete
que, em breve sua cole-
ção estará no município
para que os amantes do
esporte e, principalmente
do tênis possas apreciar
essas raridades.
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Decreto nº 3.205, de 15 de maio  de 2012
(Autoriza o poder Executivo a conceder subvenções sociais às entidades que especifica, do Município
de Avaré, nos termos da Lei Municipal nº 1.531 de 06 de dezembro de 2011 e artigo 26 da Lei Comple-

mentar nº 101 de 04 de maio de 2000.)

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 o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder, dentro do exercício de 2012, subven-
ções sociais à entidade abaixo:
Parágrafo Único  – O recurso financeiro estabelecido a cada entidade será parcelado em doze vezes de
igual valor.

DECRETOS

Artigo 2º  - Os repasses mensais serão efetuados após liberação do Fundo Municipal de Assistência Social,
desde que cumpridos todos os requisitos de comprovação da regularidade da Entidade, bem como apresen-
tados todos os documentos comprobatórios da correta utilização dos recursos dos meses anteriores.
Artigo 3º  - As entidades de que trata o artigo anterior, deverão prestar contas dos recursos recebidos, nos
moldes das Instruções emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Artigo 4º  - As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta das dotações própria consignadas no
orçamento de 2012, em conformidade com o Anexo I, parte integrante desta Lei.
Artigo 5º  - No momento da celebração do ajuste, a entidade deverá apresentar toda a documen-
tação exigida pela Instrução 02/2008, TCA  – 40 – 728/026-7 do Egrégio T ribunal de Cont as do
Estado de São Paulo, Lei nº 4320/64, artigo 25 da LRF e o artigo 195, §3º, CF .
Artigo 6º :- Os efeitos deste Decreto retroagem a 01º de janeiro do ano de 2.012.
Artigo 7º :- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 15 de maio de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DE GABINETE

Decreto nº.3.209, de 17 de maio de 2.012.
(Dispõe sobre alteração do Anexo I do Decreto nº. 2.283 de 17 de dezembro de 2.009, e da outras providências.)

ROGELIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
Decreta:
Artigo 1º –  Fica alterado o Anexo I do Decreto nº. 2.283 de 17 de dezembro de 2009, que passará a vigorar
com a seguinte redação:

Artigo 2º  – Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 17 de maio de 2.012.

Rogélio Barcheti Urrêa
Prefeito

Antonio Carlos Garcia Pereira
Supervisor da Secretaria
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Decreto n°.  3.195, de 07 de maio de 2012.
(Reorganiza Conselho Municipal do Plano Diretor  e dá outras

providências)

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 reorganizado, nos termos do que dispõe o artigo
142 da Lei Complementar nº 154 de 27 de Setembro de 2011, o CON-
SELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR, composto dos membros
abaixo relacionados:
MEMBROS DO PODER PÚBLICO
TITULAR - Nilson Zanlucki Neto
SUPLENTE- Fabiene Cristina Pagani
TITULAR - Kelly N. Rodrigues da Silva
SUPLENTE- Gumercindo Castelucci Filho
TITULAR-Eng. Civil Giovani Antonangelo
SUPLENTE- Eng. Civil Alexandre Leal Nigro
TITULAR - Maria José da Cunha
SUPLENTE- Vilma Tereza Deolim
TITULAR- Arq. Bethina de Arruda Mota Melado
SUPLENTE- Giani Maria Cegarra
TITULAR- Arq. João José Dalcim
SUPLENTE- Luiz Sergio Fernandes Faraldo
TITULAR- Eduardo Augusto Zanella
SUPLENTE- André Luis Dias
TITULAR- Janayna Martins da Costa
SUPLENTE- Paulo Francisco Cavini
MEMBROS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
TITULAR- Marcos Boock Rutigliano/AREA(Assoc. Reg. Eng. Arq.
Agro. Avaré)
SUPLENTE- Mário Ribeiro Duarte/ AREA(Assoc. Reg. Eng. Arq. Agro. Avaré)
TITULAR-Luiz Eduardo Quartucci/OAB(Ordem dos Advogados do Brasil)
SUPLENTE-Ailton César Camilo de Souza/ OAB(Ordem dos Advoga-
dos do Brasil)
TITULAR-Marcio de Almeida Pernambuco/ACIA(Assoc. Com. Ind. de Avaré)
SUPLENTE-Cássio Jamil Ferreira/ ACIA(Assoc. Com. Ind. de Avaré)
TITULAR-César Piagentini Cruz/Santa Casa de Misericórdia de Avaré
SUPLENTE-Miguel Chibani Bakr/Santa Casa de Misericórdia de Avaré
TITULAR-Mauro Fusco/ADERJ(Assoc. Defensores da Represa de
Jurumirim)
SUPLENTE-Vilma Zanluchi/ADERJ(Assoc. Defensores da Represa
de Jurumirim)
TITULAR-Silmara Rodrigues/Rotary Club Jurumirim
SUPLENTE-Paul Anton Josef Bannwart/Rotary Club Avaré
TITULAR-Marcelo Nassif Avellar/Loja Maçônica Acácia de Avaré
SUPLENTE-Juracy Rocha Cavini/Loja Maçônica Phoenix de Avaré
TITULAR-Paulo Henrique Ciccone/Loja Maçônica Estrela de Avaré
SUPLENTE-José Américo Henriques/ARLS Nazareth
TITULAR- Carlos De Petrini da Silva Coelho/Colônia Espírita
Fraternidade
SUPLENTE-Graziela Junqueira Franco Doneux/Fundação Padre Emilio
Immoos
TITULAR- Pedro Paulo Dal Farra Furlan/CPP(Centro do Professora-
do Paulista)
SUPLENTE- Thiago Giani Cabral Maragno/CPP(Centro do Professo-
rado Paulista)
TITULAR-Angela Golin/ADEMA(Assoc. Def. do Meio Ambiente de Avaré)
SUPLENTE-José Geraldo Dias Barreto/COMDEMA(Cons. Mun. Def.do
Meio Ambiente)
TITULAR-Heber Brianezi Fuentes/Faculdade Eduvale
SUPLENTE-José Guilherme Lança Rodrigues/Faculdade Eduvale
TITULAR-Lambertus J.A.M.V.H. Heijmeijer/COMTUR(Cons. Mun.
Turismo)
SUPLENTE-Ludmilla Righi Orsi/CONDEPHAC(Cons. Defesa do Patr.
Hist. Art. Cult.)
TITULAR-Gilberto Dias Soares/AAA(Associação Atlética Avareense)
SUPLENTE-Orlando Gambini Filho/AFPCA(Assoc.Func. Polic. Civil
de Avaré)
TITULAR-Marcos Ricardo Parize de Oliveira/Centro Avareense
SUPLENTE-Ernesto Ferreira de Albuquerque/Assoc. Pró-Cidadania
TITULAR- Sueli Conceição de Souza Papay/Associart(Assoc.
Artesãos e Art. de Avaré)
SUPLENTE-Antonio Alves Nunes Sobrinho/AAVANT(Assoc. Avaré de
Antigomobilismo)
ARTIGO 2º – Fica estabelecido como sede do Conselho Municipal
do Plano Diretor a AREA(Associação Regional dos Engenheiros Ar-
quitetos e Agrônomos de Avaré), localizada na Rua dos Engenheiros,
nº 26, Colina da Boa Vista.
ARTIGO 3º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 07 de maio de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URREA
PREFEITO

Decreto n.º 3.206, de 17 de maio de 2012.
(Dispõe sobre Declaração de Utilidade Pública para fins desapropri-

ação e dá outras providências.)

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 declarada de utilidade pública, para fins de futura
desapropriação amigável ou judicial, a área de terras de propriedade
de ANTONIO PEREIRA VEIGA, localizada no Loteamento Residencial
Village, para futura canaleta de águas pluviais provinda do Parque de
Exposições.
Local : Lote 2B da Área Reservada - Residencial Village - Avaré/SP
PROPRIETÁRIO: ANTONIO PEREIRA VEIGA
Área : 632,38 m2
VALOR:  R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais)
Descrição da Área: Inicia um ponto junto ao alinhamento predial da
Rua Franz Scheuber, com Área Reservada 02 A (matrícula nº 68.192),
que seguindo em direção ao fundo do imóvel, onde mede 28,84 metros
confrontando com a Área Reservada 02A (matrícula 68.192); desse
ponto faz canto, deflete à direita, medindo 44,34 metros, divisando
com Frida Elza Sheuber Brantes; desse ponto faz canto e deflete à
direita, onde mede 5,00 metros, na confrontação com o Sistema de
Lazer 04 até o alinhamento predial da Rua Franz Scheuber, desse
ponto deflete à direita, medindo em curva de raio de 79,00 metros, na
confrontação acima 52,11 metros, na confrontação acima atingindo o
ponto onde deu início esta descrição, encerrando a área de 632,38
metros quadrados, objeto da matrícula 68.193 do CRI.
Artigo 2º  - As despesas decorrentes com a aplicação deste Decreto,
correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente.
Artigo 3.º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 17 de maio de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto nº 3.204, de 15 de maio de 2012.
(Nomeia a Comissão Organizadora do Arraiá do Nhô Musa ).

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
do Arraiá do Nhô Musa, que acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de junho
de 2012.
THEREZINHA ALVES DE MORAES – Presidente;
SORAYA MARIA DA CONCEIÇÃO – Tesoureiro;
REGINA CELIA THEODORO DA SILVA – Membro;
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 15 de maio de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Convite
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente vem
por meio deste convidar toda a população para
Audiência Pública  de apresentação dos pro-
cedimentos de fiscalização de fossas da orla
da Represa Jurumirim e inicio dos trabalhos do
Plano Setorial de Meio Ambiente.

Data: 22/05/2012 (terça-feira)  às 18h30m
Local: Câmara Municip al – Av. Misael

Eufrásio Leal, 999
Secret aria Municip al de Meio Ambiente

Decreto nº 3.210, de 18 de maio de 2012.
(Dispõe sobre declaração de utilidade pública para fins de desapro-

priação e dá outras providências.)

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 declarada de utilidade pública, para fins de futura
desapropriação amigável ou judicial, a área de terras de propriedade
de Antonio Carlos Capecci, localizada na Avenida Paranapanema, na
chácara Barrocão, nesta cidade, que será destinada a construção de
uma creche.
Local : Avenida Paranapanema – Chácara Barrocão - Avaré/SP;
Proprietário  : ANTONIO CARLOS CAPECCI.
Área territorial: 2.010,00 m2
Descrição da Área: Uma área de terras, de forma irregular, situada
nesta cidade, município e Comarca de Avaré, fazendo frente para a
Avenida Paranapanema, onde mede 57,00 metros; pelo lado direito
de quem olha dessa avenida para o imóvel confronta com o Loteamento
Jardim Bom Sucesso I, em linha inclinada interna na extensão de
42,21 metros; nos fundos confronta com área remanescente do ex-
propriado na extensão de 43,50 metros e do lado esquerdo confronta
com área remanescente do expropriado na extensão de 40,00 metros,
perfazendo uma área territorial de 2.010,00 metros quadrados.
Artigo 2º - A presente área será utilizada para futura desapropriação.
Artigo 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 18 de maio de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

FALECIMENTOS
FALECIMENTOS PERÍODO DE

09/05/12 A 17/05/2012

PAULO GERALDI
*02/09/1937  +09/05/2012

MARIA DA GRAÇA  PEREIRA DA MOTTA
*27/09/1949  +09/05/2012

ADELINA RODRIGUES ALVES
*30/03/1957  +11/05/2012

MARIA VICTÓRIA THEODORO
*13/09/2011   +11/05/2012

ARISTEU ALVES DE OLIVEIRA
*05/11/1924   +13/05/2012

OSMAR DA SILVA
*09/09/1962  +13/05/2012

NEIVA RIBEIRO DE CASTRO
 +14/05/2012

LUCINDA RAMPAZZO BITENCOURT
*15/01/1929  +15/05/2012
SEBASTIAN MIRANDA

*20/03/1948   +15/05/2012
GERALDO CASTILHO

*26/08/1939  +16/05/2012
ZULMIRA CURY BAPTISTA MARINS

*18/12/1921  +16/05/2012
AMÉLIA COELHO PLENS
*05/07/1936   +16/05/2012

WALDOMIRO CAETANO HENRRIQUE
*30/04/1939   +16/05/2012
ALICE DE MELO FOGAÇA
*15/06/1938   +17/05/2012

Ouvidoria Municipal:

3711-2500



AVARÉ, 19 DE MAIO DE 2012SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 56424

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 096/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pelo Sr Glauco Fabiano Favaro de Oliveira, considerando exoneração
de servidor, convoca os classificados no Concurso Público  nº 001/
2010, homologado pelo Edital nº 001/2010 de 11/05/2010, publicado
em 08/01/2011, para o cargo de  Inspetor de Alunos,  conforme clas-
sificação abaixo descrita; para comparecerem no prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no
Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado
a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
33º VIVIANE APARECIDA BATISTA BENINI
Estância Turística de Avaré, aos 17 dias do mês de Maio de 2012.

GLAUCO FABIANO FAVARO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 097/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pelo Sr Glauco Fabiano Favaro de Oliveira, considerando não com-
parecimentos e desistências,  convoca os classificados no Con-
curso Público  nº 006/2010, publicado em 30/10/2010, homologado
em 06/01/2011, publicado em 08/01/2011, prorrogado pelo Decreto nº
3016 de 29/12/2011, publicado em 07/01/2012, para o cargo de Pro-
fessor de Educação Básica I,  conforme classificação abaixo des-
crita;  para contrato temporário regido pelo CLT até o final do presente
ano letivo; para comparecerem no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, a partir da data da publicação deste Edital;  no Departamento
de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande
do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.

Estância Turística de Avaré, aos 17 dias do mês de Maio de 2012.

GLAUCO FABIANO FAVARO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 098/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pelo Sr Glauco Fabiano Favaro de Oliveira, convoca os classificados no
Concurso Público  nº 006/2010, publicado em 30/10/2010, homologa-
do em 06/01/2011, publicado em 08/01/2011, para a função de PEB II-
Educação Artística,  conforme classificação abaixo descrita; a com-
parecer 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
05º SANDRA REGINA BEXIGA GIANETTI
Estância Turística de Avaré, aos 18 dias do mês de Maio de 2012.

GLAUCO FABIANO FAVARO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 151 1/2011
DENOMINAÇÃO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da  L.C. Nº 151 1/2011
REQUISITO Graduação em curso superior de licenciatura plena
em disciplinas específicas das áreas do currículo das unidades escola-
res do sistema municipal de ensino de acordo com a legislação vigente

Ouvidoria Municipal:

3711-2500

DECON

TERMO DE NOTIFICAÇÃO
DE Recebimento de Recursos Financeiros

Em cumprimento à cláusula contratual e ao artigo 2º da Lei nº9.452,
de 20 de março de 1997, e artigo 46, parágrafo 15 da Lei Orgânica
Municipal, pelo presente termo NOTIFICAMOS a Câmara Municipal,
partidos políticos, entidades empresarias e sindicatos dos trabalha-
dores com sede neste município, que a municipalidade através da
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional/Unidade de
Articulação dos Municípios, Contrato nº231/2012  Processo 0132/
2012, recebeu os recursos financeiros no valor de R$ 630.000,00 (Seis-
centos e trinta mil reais), objetivando a Infraestrutura Urbana na Aveni-
da Antônio Silva Cunha Bueno e no Bairro Paraíso.
Estância Turística de Avaré, 16 de maio de 2012.

Rogelio Barchetti Urrêa
Prefeitura Municipal

QUEM PRECISA, ENCONTRA.
QUEM PROCURA, CONTRATA.

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

VAGAS DE EMPREGO

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

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

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

CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL), ENTRADA  PELA RUA CEARÁ.

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

09 auxiliar de enfermagem
01 enfermeiro obstétrico
01 cirurgião dentista
01 professor de inglês
01 biomédico (p/ dar aula)
01 biomédico
01 vendedor pracista
01 repositor de mercadorias
01 pizzaiolo
01 garçom
01 balconista de bar e restaurante
01 padeiro/confeiteiro
01 auxiliar de almoxarifado
02 auxiliar de serviços gerais na confecção
02 costureiro industrial
07 pedreiro
05 carpinteiro
01 armador de estruturas de concreto
01 operador de motoniveladora
07 motorista de ônibus
01 motorista de guincho/munk
01 técnico de segurança do trabalho
02 domestica
01 caseiro
01 encarregado de jardinagem
300 colhedor de laranjas

C U L T U R A :

O evento acontece
no dia 25 às 19h15min
horas na Biblioteca Mu-
nicipal em face do FES-
MIA utilizar o espaço
convencional (CAC)

O filme da Disney
Duas Vidas será deba-
tido dentro do Projeto
Cinema no Divã,  na
sexta feira dia 25 de
Maio de 2012. O even-
to acontece normal-
mente na terceira sexta
de cada mês, porém por
uma questão de agenda
foi transferido excepci-
onalmente para o dia
citado.

Como no dia 25 o lo-
cal da realização habi-
tual do evento estará
sendo ocupado pe lo
FESMIA – Festival de
Música Instrumental de
Avaré - será realizada
na Biblioteca Municipal
- CAIC - Rua Minas
Gera is  n .  279,  às
19h15min horas.

Após a exibição do
filme Neide Aoki e Ro-
drigo Dutra Araújo fa-
rão sua análise abrindo
debate ao público. 

Cinema no Divã debaterá
filme “Duas Vidas”

DUAS VIDAS -
SINOPSE

Se você t ivesse a
chance de se encontrar
consigo mesmo quando
tinha oito anos de ida-
de, será que aquela fe-
liz criança gostaria de
ver o que você se tor-
nou quando cresceu?
Em se tratando de Russ
Duritz, a resposta um
ressoante “Não!”.

Russ (Bruce Willis)
tem sua pacata vida
como um profissional
bem-sucedido quando,
de forma mágica e ines-
perada, encontra Rusty,
ele mesmo com apenas
oito anos (Spencer Bres-
lin). Rusty é um doce e
ligeiramente gordo meni-
no que não fica nada fe-
liz ao ver seu sonho de
ser um piloto de avião ir
por água abaixo após co-
nhecer sua versão adul-
ta. Porém, o convívio de
ambos irá ajudar Russ a
relembrar seus sonhos
de infância, para que ele
possa se tornar o adulto
que sonhava ser quando
criança

RETIRE GRATUITAMENTE O
SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE  AVARÉ NO  PAÇO
MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.
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M I C R O E M P R E E N D E D O R :

BANCO DO POVO
O Banco do Povo que tem como objetivo de promover a geração de emprego e renda,

destina-se e concede empréstimos a pequenos empreendedores formais ou informais,
cooperativas e associações que desenvolvem ações produtivas no município e que não
possuem restrições cadastrais.

Abaixo as taxas praticadas pelo Banco do Povo Paulista e as linhas de crédito oferecidas.
- TAXA DE JUROS DOS FINACIAMENTOS DE 0,5% (meio por cento) para todas as

operações a serem contratadas e realizadas a partir de 9 de novembro.
- AMPLIAÇÃO DOS LIMITES DAS LINHAS DE CRÉDITO:

Cliente 1° Crédito 2° Crédito 3° Crédito
Pessoa Física (informal) Até R$ 5.000,00 Até R$ 7.500,00 Até R$ 10.000,00
Pessoa Física – Produtor Rural
(atividades de agronegócios) Até R$ 7.500,00 Até R$ 10.000,00 Até R$ 15.000,00
Pessoa Jurídica MEI (Micro
empreendedor individual) Até R$ 7.500,00 Até R$ 10.000,00 Até R$ 15.000,00
Pessoa Jurídica: firma individual
e sociedade limitada Até R$ 7.500,00 Até R$ 10.000,00 Até R$ 15.000,00
Associações e Cooperativas Até R$ 25.000,00
- LIMITE DE FATURAMENTO ANUAL DOS MICROEMPREENDIMENTOS DE R$ 360 MIL/ANO.
O Banco do Povo Paulista de Avaré se localiza na Rua Rio de Janeiro 1.640, Telefone:
3732.6101 / 3731.2657.

Produção do Banco do Povo de Avaré
supera cidades de grande porte

Após conquistar a 2ª
colocação entre as cidades
de 50 a 100 mil habitantes
no 3° Prêmio Anual Banco
do Povo Paulista, realizado
no último mês de março,
devido ao grande empenho
da Prefeitura da Estância

Turística de Avaré, através
da Secretaria de Indústria,
Comércio, Ciência e Tec-
nologia e da equipe do Ban-
co do Povo Avaré, o muni-
cípio alcançou o 6º lugar do
Ranking de produção do
Estado de São Paulo, em

meio a 482 municípios.
As seis primeiras unida-

des do Banco do Povo
Paulista que mais produzi-
ram no mês de abril foram,
respectivamente, São Pau-
lo – ACSP São Miguel com
61 operações, Franca com

60, São José do Rio Preto
com 53, São Paulo –
ACSP Santo Amaro com
44, Rio Claro com 43 e
Avaré com 39 operações.

Vale-se salientar que
Avaré, devido ao excelen-
te resultado obtido no mês
abril, deixou para trás di-
versas cidades de grande
porte, tais como Ribeirão
Preto que realizou apenas
35 operações, São Carlos
com 33, Bauru com 32,

Araçatuba com 29 e, até
mesmo Sorocaba, que re-
alizou apenas 28 opera-
ções no mês de abril.

“Classificar-se dentre
as unidades que apresen-
taram maior produtivida-
de, em um universo de
482 municípios é de suma
importância para a cidade
de Avaré, tendo em vista
que o município vigora
entre os primeiros do Es-
tado de São Paulo”, afir-

Após conquistar a 2ª colocação entre as cidades de 50 a 100 mil
habitantes, Avaré conquista o 6º lugar do Ranking de produção do

Estado de São Paulo.

ma Draúzio Vitiello, dire-
tor estadual do Banco do
Povo Paulista .

A equipe do Banco de
Povo de Avaré é compos-
ta pelas agentes de crédito
Regiane Arruda Daffara e
Bruna Pera dos Santos,
pela gerente Andréia Nas-
sar, Denise Quartucci Nas-
sar, Cleber Antonello e
Breno Vinícius, os dois úl-
timos responsáveis pela
Sala do Empreendedor.

Equipe do Banco do Povo de Avaré

Festival de Música Instrumental tem início
na próxima quarta-feira

C U L T U R A :

O Festival de Música
Instrumental de Avaré –
FESMIA - terá início no
próximo dia 23 e segue
até o dia 27. É a quarta
edição do evento, reali-
zado desde 2009, que é
dedicado à apresentação
de música instrumental.
As apresentações das
bandas e grupos serão

feitas na sede das Ofici-
nas Culturais José dos
Reis Filho (CAC), locali-
zado na Rua Rio de Ja-
neiro, 1763.

O festival, que tem
entrada gratuita, vai ofe-
recer apresentações de
grupos de choro, orques-
tras sinfônicas, bandas e
músicos solos. As apre-

sentações acontecem
sempre a part ir das
20h00, exceto no dia 27,
que será realizado às
11h00.

Nas edições anteriores,
grandes grupos de música
instrumental se apresenta-
ram na cidade, como Gru-
po de Choro do Conser-
vatório de Tatuí, Orques-

tra Sinfônica de Lençóis
Paulista, Grupo Trinca
Ferro de Tatuí, Camerata
de Violões, Arminda’s
Quartet (USC de Bauru –
Jazz); Camerata de Violões
(USC de Bauru – Clássi-
cos); André Spock Trio
(Botucatu – Blues); o
Quarteto Pererê, além de
músicos locais.

PROGRAMAÇÃO
- Dia 23

Quarteto Esparadrapo com Fred Correa e Amigos

- Dia 24
Leandro Gonçalves - Violão solo

- Dia 25
Bandolin Elétrico - Homenagem 100 anos de Adoniran

(Espetáculo do Circuito Cultural Paulista)

- Dia 26
Grupo Musical Revirando

Sexteto de Clarinetes e Percussão

- Dia 27
Camerata Darcos, composta por músicos da Sinfônica
de São Paulo. (Espetáculo será realizado no Santuário

de Nossa Senhora das Dores)
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M E M Ó R I A  V  I V A :

FERNANDO CRUZ PIMENTEL

O homem que mais governou Avaré
Aos 85 anos, ex-prefeito é modelo de gestor público

GESIEL JÚNIOR

Por cinco mil dias,
em três mandatos e em
fases distintas, Fernando
Cruz Pimentel adminis-
trou Avaré. Foi ele o pre-
cursor do município
como estância turística.

Em 24 de maio de
2012, esse experiente
político completa o seu
85º aniversário natalício.
A propósito, a sua lúcida

Herdeiro de um clã influente
Quando Fernando

n a s c e u ,  e m  1 9 2 7 ,
numa casa no Largo
São João, a sua fa-
mília influenciava na
alta cúpula da políti-
ca paulista. O coro-
nel  João Cruz,  seu
avô materno, al iado
de Júlio Prestes, l i-
derava o Partido Re-
publicano no Vale do
Paranapanema.

Avaré, então ad-
ministrada pelo seu
t io ,  o  méd ico  José
Bastos Cruz, o dou-
tor Zezé, ainda man-
tinha no campo a sua
base econômica.

Outro tio, o advo-
gado e aviador Mário
Bastos Cruz,  chefe
d e  P o l í c i a  d e  S ã o
Paulo (cargo equiva-
lente hoje ao de se-
cretário da Seguran-
ç a  P ú b l i c a ) ,  h a v i a
mandado construir o
primeiro aeroporto lo-
ca l  e  chegou a ser
cotado para governar
o Estado, o que não
ocorreu devido aos
efeitos da Revolução
de 1930.

Nesse ambiente o
menino cresceu ori-
entado pela mãe Ma-
r i a  I za b e l ,  a  d o n a
Nenê. Educada com
esmero em co lég io
interno, ela foi a pri-
me i ra  mu lher  a  te r
carteira de motorista
na cidade. Falava flu-
entemente o francês
e com ela Fernando
aprendeu a ler o jor-

Família Pimentel, 1938. Fernando, à direita,
aparece na frente do pai Públio, da mãe Maria

Izabel e dos irmãos Norma, Hélio e Paulo.

na l  O  Es tado  de  S .
Paulo, um dos melho-
res do país.

No início da ditadu-
ra Vargas seu pai, Pú-
b l io  P imente l ,  c i rur -
gião-dentista, assumiu
a Prefeitura por alguns
meses. Por pregar de-
mocracia em pleno Es-
tado Novo, ficou deti-
do dois meses em São
Paulo pela polícia do
interventor Ademar de
Barros. O fato impres-
sionou Fernando e os
irmãos Hélio, Paulo e
Norma, os quais pas-
saram a infância entre
vastos cafezais.

Al fabet izado no
tradicional 2º Grupo
Escolar (Escola Ma-
neco Dionísio), Fer-
nando também estu-
dou no Ginásio do
Estado (Escola Cel.
João Cruz) e prestou
o serviço militar em
Botucatu .  Depo is ,
na Capi ta l ,  morou
numa pensão  da
Avenida São João e
foi aluno do Colégio
Oswaldo Cruz.  De
1948 a 1950 viveu
em Curitiba, onde di-
plomou-se em odon-
tologia pela Universi-
dade do Paraná.

Fernando em quatro tempos: aos 8 anos, em 1935; na formatura de
odontologia, 1950; prefeito recém-empossado, 1969; e na última gestão (1992)

trajetória de 14 anos à
frente do Poder Executi-
vo serve de oportuna re-
flexão para os que hoje de-
sempenham cargos eleti-
vos numa época marcada
negativamente pelos estig-
mas da corrupção no se-
tor público.

Dono de memória pro-
digiosa e de boa saúde, o
doutor Fernando caminha
com disposição e, muito
embora se sinta mais só por

conta da viuvez, ainda em-
prega parte de seu tempo
zelando pelas terras que
herdou do pai em Itararé.

Há duas décadas lon-
ge da lide administrativa,
o respeitado ex-prefeito já
sabe que tem assento me-
recido na história avareen-
se. Afinal, ele é o gover-
nante que – com lisura e
habilidade - por mais tem-
po cuidou da cidade no
século vinte.
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Liberal democrata, Fernando Cruz Pimentel conviveu com importantes líderes da UDN, da Arena e do MDB. A série de imagens o
mostram ao lado de governadores que marcaram época como Carlos Lacerda, da Guanabara (1960); de Abreu Sodré (1970); de

Laudo Natel, seu primo (1972); de Paulo Egydio Martins (1977); de Paulo Maluf (1979) e de Orestes Quércia (2009).

Do gabinete dentário ao Paço Municipal
Por alguns anos o

jovem dentista atendeu
em seu consultório na
Vila Nenê, residência
dos pais, no centro
h is tór ico  de Avaré.
Aos 30 anos, em 1957,
Fernando desposou
Maria Diva Contrucci,
moça de ascendência
italiana. Dessa união
nasceram duas filhas:
Maria Isabel e Maria
Helena, as quais lhe
deram três netos.

S impat izante  da
União Democrát ica
Nacional,  Fernando
conviveu de perto com
lideranças nacionais e
reg iona is  da UDN
como Carlos Lacerda,
Abreu Sodré e Paulo
Araújo Novaes.

Afastou-se de seu
consultório dentário
para trabalhar duran-
te pouco tempo no se-
tor de telecomunica-
ções, no norte do Pa-
raná, onde dirigiu a TV
Iguaçu.

Aos 41 anos, em
1968, sem apoio explí-
cito da família (os pais
não o queriam envol-
vido na política), deci-
diu disputar a Prefei-
tura de Avaré pela Ali-
ança Renovadora Na-
c iona l  (Arena) .  No
auge da repressão mi-
litar ele venceu o plei-
to concorrendo como
candidato único.

Reelegeu-se em
1976 derrotando cinco
adversários no princí-
pio da abertura políti-
ca. Em 1988, aos 61
anos, Fernando obteve
a terceira vitória nas
urnas e se consagrou
como o recordista no
exercício do poder mu-
nicipal em Avaré.

Feitos e defeitos de um administrador carismático
Nenhum homem

públ ico  é  per fe i to .
Como a história ensi-
na no seu dinamismo,
a ação polít ica, por
ser controversa, nem
resulta apenas em re-
sultados satisfatórios.

Na primeira gestão
(1969-1972), aconse-
lhado pelo irmão Paulo
Pimentel, então gover-
nador do Paraná, Fer-
nando evitou polemizar
com os militares. Criou
e instalou a primeira fa-
culdade, construiu o
parque de exposições e
entregou duas obras
marcantes: a Peniten-

ciária I e o Camping Mu-
nicipal. A primeira, re-
cente palco de rebeliões
de presos, de certa for-
ma hoje se contrapõe à
segunda, um símbolo do
turismo regional.

Na gestão seguinte
(1977-1982),  a mais
longa, Fernando empe-
nhou-se na tentativa de
gerar empregos, indus-
t r ia l izar  o  munic íp io
para redef in i r  a  sua
base econômica. Con-
seguiu instalar a torre-
fadora de café Melitta e
a extinta Staroup, in-
dústria que confeccio-
nava tecidos jeans.

Na mesma época ele
apoiou o movimento am-
bientalista que impediu
fossem as águas da Re-
presa de Jurumirim po-
luídas por uma fábrica
de papel e celulose. Em
1980, teve o mandato
prorrogado e transferiu
os serviços de água e
esgoto para a Sabesp.

No terceiro mandato
(1989-1992), de modo
austero e pragmático,
Fernando manteve
equilibradas as finan-
ças municipais e, mes-
mo assim, asfaltou as
ruas centrais, inaugu-
rou o novo aeroporto e

empenhou-se por uma
causa: a redução do
elevado déficit habitaci-
onal da cidade.

Nessa der rade i ra
gestão ele a concluiu,
contudo, respondendo a
contraditório processo
no Tribunal de Contas
do Estado. Por quê? Por
despesas e levadas?
Não, em absoluto. Foi
penalizado por gastar –
pasmem! - dinheiro a
menos do valor orçado
para implantar galerias
pluviais no Largo do
Mercado, obras essas
feitas para evitar en-
chentes.

De temperamento
inquieto, Fernando
Pimentel governou
Avaré sob perma-
nente tensão e sou-
be usar do diálogo
em diferentes con-
textos para a busca
de soluções sensa-
tas. Acumulou mais
acertos do que erros.
O resultado é que
seu nome e seu le-
gado estão grafados
na crônica histórica
com as tintas pere-
nes do respeito po-
pular mescladas por
sentimentos de cida-
dania.
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C O M E M O R A Ç Ã O :

Apresentação do Grupo de Samba Altas Horas

24ª Festa das Mães de Avaré é realizada com sucesso
Neste último domingo,

13, a Prefeitura Municipal
da Estância Turística de
Avaré, em parceria com a
Associação de moradores
do Bairro Jardim Brasil,
empresários locais e apoio
das Secretarias Municipais
de Cultura e Lazer e Es-
portes, realizou com mui-
to sucesso a 24ª Festa das
Mães de Avaré, realizada
na Praça das Mães, loca-
lizada no Bairro Jardim
Brasil.

Apesar do mau tempo,
foi registrado o compare-
cimento de um grande pú-
blico que, durante toda a
tarde, pode prestigiar as
apresentações da Banda
Marcial da Polícia Civil de
Avaré e do Coral Munici-
pal e shows com os gru-
pos Altas Horas, Quadri-
lha Formada e no encer-
ramento, Grupo Musical

INFANTIL FEMININO – 11 a 14 anos
1ª colocada – Larissa Batista Aires

2ª colocada – Fabiana Cristina Miranda
3ª colocada – Katia Maria Pereira

INFANTIL MASCULINO – 11 a 14 anos
1º colocado – Wellington Augusto
2º colocado – Guilherme Paulino
3º colocado – Lucas Figueiredo

MÃES até 25 anos
1ª colocada – Sandra Aparecida

2ª colocada – Eliana Muniz de Souza
3ª colocada – Jaqueline da Silva Alexo

MÃES – 26 a 40 anos
1ª colocada – Rosana Corete de Oliveira

2ª colocada – Adriana Aparecida Lopes Barbosa
3ª colocada – Aline Medeiros

MÃES de 41 anos em diante
1ª colocada – Maria Rosa Santana
2ª colocada – Maria Isabel Pires

3ª colocada – Ana Maria de SouzaMazuquê.
As atividades começa-

ram às 14 horas, com sho-
ws musicais, distribuição
de brindes, sorteios, cor-

ridas infantis masculino e
feminino (de 11 a14 anos)
e a já tradicional Corrida
das Mães, disputada em
diversas categorias. Vale-

se ressaltar a presença do
SAMU de Avaré que
além de estar de pronti-
dão durante toda a tarde,
também distribuiu botões

de rosas às mães.
Confira abaixo o resul-

tado das corridas infantis

masculino e feminino e da
tradicional corrida das
mães:

No dia 17 de maio de
1993, a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) reti-
rou a homossexualidade
do rol de doenças, fato que
contribuiu para fortalecer
o movimento de lésbicas,
gays, bissexuais, travestis
e transexuais - LGBT –
que passaram a considerar
esta data como o Dia
Mundial de Combate à
Homofobia. O termo ho-
mofobia se configura
como a discriminação,
aversão e ódio, fatores que
geram diferentes formas
de violência cometidas
contra a população LGBT.

Já se encontra em ple-
no funcionamento na Pre-
feitura Municipal da Es-
tância Turística de Avaré

NADSEX Avaré realiza a 1ª Caminhada Contra a Homofobia
P R O T E S T O :

o NADSEX - Núcleo de
Assuntos para a Diversida-
de Sexual - que foi criado
pelo decreto n° 2.094 de
03 de junho de 2009. Esse
Núcleo contribui, de ma-
neira efetiva, para a cons-
trução da plena cidadania
dos munícipes LGBT de
Avaré e região. Sua Mis-
são é a de ser referência
da administração pública
em questões LGBT, prin-
cipalmente em relação à
inclusão e ao respeito por
esse segmento, implemen-
tando políticas públicas e
ações afirmativas. Visando
a ética, honestidade, respei-
to, comprometimento e
transparência.

O principal objetivo é
desenvolver ações sociais de

inclusão à cidadania e con-
tra a discriminação de lésbi-
cas, gays, bissexuais, traves-
tis e transgêneros que vivem
e convivem na cidade de
Avaré e região, defendendo
os artigos 5° da Constitui-
ção Federal e o 3° da De-
claração Universal de Direi-
tos Humanos, segundo os
quais todos são iguais peran-
te a lei e toda a pessoa tem
direito à vida, à liberdade e
à segurança pessoal.

Por isso em apoio ao
“Dia Internacional Contra a
Homofobia”, o Núcleo de
Assuntos para a Diversida-
de Sexual de Avaré - NAD-
SEX,  em conjunto com a
Coordenadoria Geral do Es-
tado de São Paulo realizou
no dia 13 de maio último, a

1ª Caminhada Contra a Ho-
mofobia, com a participa-
ção do público LGBT e pes-
soas simpatizantes que ves-
tiram a camisa para protes-
tar contra a homofobia que
tem feito muitas vítimas em

todo o país.
Serviço: NADSEX – Nú-

cleo de Assuntos para a Di-
versidade Sexual de Avaré

Rua Rio Grande do
Sul,1810 - Sala 09 - 2º
andar.

CENTRO ADMI-
NISTRATIV O MUNI-
CIPAL – AVARÉ – SP

Telefone :- (14)
3711-2533

e-mail:- diversida
desexual@avare.sp.gov.br


