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Ecológica
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Primeira Semana Avareense do
Livro começa segunda-feira

Palestras,
exposições,

oficinas
culturais e feira
literária de 16 a

20 de abril

Organizada pela equi-
pe técnica da Biblioteca
Municipal Professor Fran-
cisco Rodrigues dos San-
tos com o objetivo de es-
timular a leitura nas esco-
las e o intercâmbio com
escritores e poetas, a 1ª
Semana Avareense do Li-
vro traz uma ampla e va-
riada programação com
palestras, encontros, expo-
sições, oficinas culturais e
uma feira literária.

Os eventos, que acon-
tecem entre os dias 16 e

20 de abril no Centro Cul-
tural Djanira (CAIC) e no
auditório do antigo Clube
Avareense de Cinema
(CAC), pretendem envol-

ver além do público local,
principalmente, estudan-
tes e educadores. Progra-
mação completa na pá-
gina 20.

OBRAS

Novas vagas em creche beneficiam
moradores do Jardim Presidencial

Página 11.

EVENTOS
Festa do
Milho da

Colônia
Espírita

Fraternidade
acontece hoje
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Ampliação beneficiará famílias do Jardim Presidêncial

MEIO AMBIENTE

Avaré participará do
Projeto Cidade Limpa

Página 11.
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Foi publicado no Di-
ário Oficial da União, em
09/04/12, a resolução
da Agência Nacional de
Te l e c o m u n i c a ç õ e s
(Anatel) que regulamen-
ta a linha de telefonia
para consumidores de
baixa renda.

O chamado Acesso
Individual Classe Espe-
cial (Aice) vai benefici-
ar, a partir de junho, to-
das as famílias inscritas
no Cadastro Único para
Programas Sociais do
Governo Federal. Atual-
mente, são 22 milhões
de famílias.

O programa vai bene-
ficiar, no primeiro ano,
famílias com renda men-
sal até um salário míni-
mo. A partir de junho de
2013, serão atendidas

PROCON INFORMA:

ANATEL REGULAMENTA
TELEFONIA PARA CONSUMIDOR

DE BAIXA RENDA

famílias com renda até
dois salários mínimos e, a
partir de junho de 2014,
as de maior renda. Os
usuários integrantes do
Cadastro Único que já têm
telefone em casa e quise-
rem mudar para o Aice
poderão fazer a transfe-
rência em sete dias.

Os assinantes tam-
bém podem parcelar a ta-
rifa de mudança de en-
dereço. A linha vai ser do
tipo pós-paga, com tari-
fa mensal de R$ 9,50 e
franquia de 90 minutos
para ligações fixas lo-
cais. Para ligações de
longa distância ou para
celulares, o usuário deve
comprar créditos pré-pa-
gos da concessionária,
no valor das tarifas dos
demais telefones.

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social da Estância Turística de Avaré convoca a to-
dos os moradores que possuem renda familiar de até
3 salários mínimos a comparecerem ao CRAS I e
CRAS II ou ao Programa Bolsa Família, para
agendamento da inscrição no Cadastro Único.

A partir desse cadastro, a família poderá se inscre-
ver em vários programas sociais. Sendo assim, uma
mesma família poderá receber vários benefícios. A Se-
cretaria informa que analisará todos os casos.

COMUNICADO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Locais e horários para as inscrições:
CRAS I - Rua Dari Silveira Barcelos 102 Bairro

Brabância - Atendimento de segunda a sexta-feira das
7h30 às 16h00.

CRAS II - Rua Maneco Dionísio n.º 318 - Bairro
Vila Martins II - Atendimento de segunda a sexta-feira
das 7h30 às 16h00.

Programa Bolsa Família - Rua Ceará n.º 1206 -
Bairro Centro - Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30.

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

Dentre as milhares de
entidades que compõem
o terceiro setor, no Bra-
sil, pode-se afirmar, sem
nenhum exagero, que
uma se destaca inegavel-
mente, seja pela antigui-
dade da sua fundação,
pela extensão territorial
da sua atuação, pelo ta-
manho da sua estrutura
ou pela singularidade dos
serviços que oferece. Es-
tamos falando do CVV,
ou Centro de Valorização
da Vida, bem como da
sua criação mais recen-
te, qual seja, o Posto Sa-
maritano.

O CVV foi fundado
em 1962, em São Paulo
(SP), com o único intui-
to, inicial, de prevenir e
evitar suicídios. Trata-se
de uma associação civil,
de natureza filantrópica,
sem fins lucrativos, reco-
nhecida em todas as ins-
tâncias como entidade de
utilidade pública, relevan-
do salientar que não man-
tém qualquer espécie de

C V V :

Conheça o Centro de Valorização da Vida
vínculo com quaisquer
correntes ou crenças reli-
giosas ou agremiações po-
líticas, configurando-se
como entidade totalmente
independente e autônoma.

Sua atuação e funcio-
namento baseia-se no tra-
balho voluntário, sem ne-
nhuma remuneração, sen-
do exigido dos integrantes
de seus quadros, além de
um firme compromisso
com a disciplina e dedica-
ção aos trabalhos, bem
como com a vocação soli-
dária pessoal, que se sub-
metam a treinamento es-
pecífico, ministrado por
outros voluntários mais
antigos e experientes.

Propõe-se a oferecer
apoio emocional gratuito e
sigiloso, indistintamente, a
todas as pessoas que quei-
ram e que precisem con-
versar sobre as suas do-
res, descobertas, dificulda-
des, problemas, solidão,
alegrias, enfim, sobre as
suas emoções e angustias,
valorizando a vida e con-

seqüentemente prevenin-
do o suicídio. Dispensa a
identificação das pessoas
que procuram o serviço,
respeitando o seu total
anonimato.

Atualmente o CVV, e
Postos Samaritanos, ope-
ra em 72 cidades espalha-
das por todo o Brasil, es-
tando presente em prati-
camente todas as capitais
brasileiras, e contando
com um número aproxi-
mado de 2.300 voluntári-
os, que se revezam em tur-
nos de quatro horas e trin-
ta minutos semanais cada
um. É o 6º (sexto) serviço
telefônico mais procurado
do Brasil, atendendo a
mais de um milhão de cha-
madas ao ano.

O Posto CVV - Cen-
tro de Valorização da Vida,
propriamente dito, diferen-
cia-se do Posto Samarita-
no pelo regime e duração
de seus expedientes, ou
seja, enquanto os Postos
CVV funcionam ininter-
ruptamente, durante as 24

horas do dia, os Postos
Samaritanos atuam ape-
nas algumas horas por
dia. Entretanto ambos
prestam e oferecem os
mesmos serviços e aten-
dimentos, e ambos aten-
dem de domingo a do-
mingo, ou seja, todos os
dias da semana, todos os
dias do ano, inclusive nos
domingos e feriados.

O Posto Samaritano
de Avaré foi inaugurado
em 1º de setembro de
2009, e desde então
atende todos os dias da
semana, no horário das
19:00 às 23:00 hrs.,
através do telefone (14)
3733-2525, em sala ce-
dida pela Faculdade Su-
doeste Paulista-FSP, na
avenida Prof. Celso Fer-
reira da Silva, nr. 1001,
no Jardim Europa, em
Avaré (SP), e é mantido
pela entidade filantrópi-
ca, sem fins lucrativos,
GRUPO DE APOIO
MORAL AVAREENSE-
GAMA.

CVV – Centro de
Valorização da Vida

Fone: (14) 3733-2525 (das 19h00 às 23h00 – todos os dias)
Av. Prof. Celso Ferreira da Silva, 1001 – Jd. Europ a - Avaré SP

“Do outro lado da linha haverá alguém
que quer muito ouvir você falar

sobre os seus medos, sua solidão, sua angústia . . .
Mesmo que você não dê muito valor à sua vida,

NÓS DAMOS!”
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 052/12 – PROCESSO Nº. 212/12

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de
diversos cursos.
Data de Encerramento: 26 de abril de 2012  das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 26 de abril 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, 10 de abril de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 053/12 – PROCESSO Nº. 213/12
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de supermercado.
Data de Encerramento: 27 de abril de 2012  das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 27 de abril 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, 13 de abril de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/12 – PROCESSO Nº. 214/12
Objeto: Contratação de empresa para desenvolvimento de trabalhos
psicológicos junto ao núcleo da diversidade sexual.
Data de Encerramento: 26 de abril de 2012  das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 26 de abril 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, 13 de abril de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 055/12 – PROCESSO Nº. 216/12
Objeto: Contratação de empresa para serviço de segurança do trabalho.
Data de Encerramento: 03 de maio de 2012  das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 03 de maio 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, 13 de abril de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 056/12 – PROCESSO Nº. 221/12
Objeto: Aquisição de pó de café e copos descartáveis para a Secre-
taria da Educação.
Data de Encerramento: 27 de abril de 2012  das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 27 de abril 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, 13 de abril de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/12 – PROCESSO Nº. 222/12
Objeto: Aquisição de óleos para Saúde, Planejamento e Obras e
Meio Ambiente.
Data de Encerramento: 02 de maio de 2012  das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 02 de maio 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, 13 de abril de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 058/12 – PROCESSO Nº. 223/12
Objeto: Aquisição de tambores de folha para a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente.
Data de Encerramento: 02 de maio de 2012  das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 02 de maio 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, 13 de abril de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 059/12 – PROCESSO Nº. 224/12
Objeto: Contratação de empresa para serviços de impressão para a
Secretaria Municipal de Educação.
Data de Encerramento: 03 de maio de 2012  das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 03 de maio 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, 13 de abril de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 060/12 – PROCESSO Nº. 232/12
Objeto: Locação de um grupo gerador de 260 KVA para o Evento
Byke Route.
Data de Encerramento: 25 de abril de 2012  das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 25 de abril 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, 13 de abril de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 061/12 – PROCESSO Nº. 233/12
Objeto: Contratação de serviços de sonorização para o evento Byke Route.
Data de Encerramento: 25 de abril de 2012  das 14:30 às 15:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 25 de abril de 2012  às 15:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística
de Avaré, 13 de abril de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 050/12 – PROCESSO Nº. 225/12
Objeto: Aquisição de placas de inauguração.
Recebimento das Propostas: 18 de abril de 2012 – 08:00 horas até
27 de abril de 2012 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 27 de abril de 2012 das 09:35 horas às
09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 27 de abril de 2012  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 13 de abril de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 051/12 – PROCESSO Nº. 226/12
Objeto: Aquisição de medicamentos para atender mandado judicial.
Recebimento das Propostas: 20 de abril de 2012 – 08:00 horas até
02 de maio de 2012 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 02 de maio de 2012 das 09:35 horas às
09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 02 de maio de 2012  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 13 de abril de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 052/12 – PROCESSO Nº. 227/12
Objeto: Aquisição de móveis de escritório para o Programa Bolsa
Família.
Recebimento das Propostas: 23 de abril de 2012 – 08:00 horas até
03 de maio de 2012 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 03 de maio de 2012 das 13:35 horas às
13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 03 de maio 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, 13 de abril de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 053/12 – PROCESSO Nº. 228/12
Objeto: Aquisição de bebê conforto, cercado e cadeirão de refeição
para creches.
Recebimento das Propostas: 24 de abril de 2012 – 08:00 horas até
04 de maio de 2012 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 04 de maio de 2012 das 09:35 horas às
09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 04 de maio de 2012  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 13 de abril de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 054/12 – PROCESSO Nº. 229/12
Objeto: Aquisição de materiais de construção para uso no Tiro de Guerra.
Recebimento das Propostas: 24 de abril de 2012 – 08:00 horas até
04 de maio de 2012 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 04 de maio de 2012 das 13:35 horas às
13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 04 de maio 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, 13 de abril de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 055/12 – PROCESSO Nº. 230/12
Objeto: Aquisição de materiais de escritório e higiene para o CREAS.
Recebimento das Propostas: 25 de abril de 2012 – 08:00 horas até
07 de maio de 2012 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 07 de maio de 2012 das 09:35 horas às
09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 07 de maio de 2012  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 13 de abril de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 056/12 – PROCESSO Nº. 231/12
Objeto: Aquisição de materiais de cozinha para EMEB’s Educação Infantil.
Recebimento das Propostas: 25 de abril de 2012 – 08:00 horas até
07 de maio de 2012 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 07 de maio de 2012 das 13:35 horas às
13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 07 de maio 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, 13 de abril de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/12 – PROCESSO Nº. 219/12
Objeto: Contratação de empresa para executar serviços de estrutura
metálica em 02 canchas de bocha atrás do Campo Municipal.
Data de Encerramento: 07 de maio de 2012, às 09:30 horas, Dep.
Licitação.
Data de Abertura: 07 de maio 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,
13 de abril de 2012 – Érica Marin Henrique – Presidente da CPJL.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/12
PROCESSO Nº. 133/12

Objeto:  Aquisição de material de consumo para confecção de fraldas
infantis e geriátricas
Recebimento das Propostas:  20 de abril de 2012 – 08:00 horas até
02 de maio de 2012 às 13:30 horas
Abertura das Propostas: 02 de maio de 2012, das 13:35 às 13:50 horas
Data de abertura da sessão: 02 de maio  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, 13 de abril de 2012 –  Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 028/12
PROCESSO Nº. 146/12

Objeto:  Aquisição de pneus para a Secretaria Municipal de Agricultu-
ra e Central de Alimentação.
Recebimento das Propostas:  23 de abril de 2012 – 08:00 horas até
03 de maio de 2012 às 09:30 horas
Abertura das Propostas: 03 de maio de 2012 das 09:35 às 09:50 horas
Data de abertura da sessão: 03 de maio  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, 13 de abril de 2012 –  Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 030/12
PROCESSO Nº. 155/12

Objeto:  Contratação de empresa para prestação de serviços de
desinsetização para atender a Secretaria de Educação.
Recebimento das Propostas:  17 de abril de 2012 – 08:00 horas até
26 de abril de 2012 às 13:30 horas
Abertura das Propostas: 26 de abril de 2012 das 13:35 às 13:50 horas
Data de abertura da sessão: 26 de abril  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, 13 de abril de 2012 –  Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 033/12
PROCESSO Nº. 164/12

Objeto:  Aquisição de bomba  para a piscina municipal.
Recebimento das Propostas:  18 de abril de 2012 – 08:00 horas até
27 de abril de 2012 às 13:30 horas
Abertura das Propostas: 27 de abril de 2012 das 13:35 às 13:50 horas
Data de abertura da sessão: 27 de abril  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, 22 de março de 2012 –  Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 007/12 – Processo nº. 028/12

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa MEDMASTER
COMERCIAL LTDA EPP, com valor global de R$ 10.907,70 (dez mil
novecentos e sete reais e setenta centavos) objetivando a aquisi-
ção de medicamentos emergenciais para o Pronto Socorro Munici-
pal, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 27 de janeiro de 2012 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 049/12 – Processo nº. 109/12
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa ICOCITAL ARTEFATOS
DE CONCRETO LTDA, com valor global de R$ 11.999,91 (onze mil nove-
centos e noventa e nove reais noventa e um centavos)  objetivando a
aquisição de materiais para pavimentação em lajota, com fulcro no artigo 24
da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 02 de
março de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 053/12 – Processo nº. 128/12
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa ADEMIR CARLOS
DE CAMARGO CORRÊA ME, com valor global de R$ 3.400,00 (três
mil e quatrocentos reais)  objetivando a contratação de mão de obra
para reconstrução de parte de uma calçada, em concreto armado no
Bairro Santa Elizabeth , com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/
93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 07 de março de 2012 –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 056/12 – Processo nº. 139/12
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa SANTEC FABRI-
CAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP,
com valor global de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais)  objetivando
a aquisição de 04 ventiladores de parede, com fulcro no artigo 24 da
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 12 de
março de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.
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Dispensa nº. 062/12 – Processo nº. 158/12
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa VIAÇÃO LIRA  LTDA,
com valor global de R$ 57.120,00 (cinquenta e sete mil cento e
vinte reais)  objetivando o fretamento de ônibus para utilização da Se-
cretaria de Esportes, pelo período de 2 meses, com fulcro no artigo 24
da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 16
de março de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 068/12 – Processo nº. 181/12
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa GRIL GRÁFICA E
REPRESENTAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA, com valor global de R$
3.373,00 (três mil trezentos e setenta e três reais) objetivando a con-
fecção de material gráfico para diversas secretarias, com fulcro no artigo
24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 27
de março de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 076/12 – Processo nº. 199/12
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa ASSOCIAÇÃO DE
ÁRBITROS DE FUTEBOL  DE AVARÉ – A.A.F.A., com valor global de
R$ 5.130,00 (cinco mil cento e trinta reais)  objetivando a contratação
de empresa especializada para prestação de serviço de arbitragem,
em até 27 jogos pelo período de 01 mês, com fulcro no artigo 24 da
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 02 de
abril de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
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 V.S. DUTRA COMUNICAÇÃO INFORMÁTICA  LTDA ME,
objetivando a aquisição de 01 (uma) câmera digital profissional para a
Secretaria Municipal de Comunicação, relativa ao Pregão Eletrônico
nº. 026/12 – Processo nº. 132/12 - Homologado em: 09/04/2012 .

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o disposto no artigo 43,
VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a Empresa PLANTIUN
DISTRIBUIDORA LTDA ME, objetivando a retirada e colocação de cercas
em estradas rurais deste município, relativa ao Pregão Presencial nº. 035/
12 – Processo nº. 135/12 - Homologado em: 04/04/2012 .

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 001/10 – Processo nº. 005/10, Contrato (133/10), que
faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empre-
sa IMPREJ ENGENHARIA  LTDA, objetivando o fornecimento de ma-
teriais, máquinas, equipamentos e mão de obra para a construção do
Fórum de Avaré, com prorrogação até 24 de setembro de 2012 –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº 002/10 – Processo nº. 018/10, que faz entre si a Prefeitura da
Estância T urística de Avaré  e a empresa ATLANTA DISTRIBUIDO-
RA DE PETRÓLEO LTDA, objetivando a aquisição de combustíveis
para a frota municipal, com prorrogação até 23 de fevereiro de 2013. O
valor desta prorrogação de contrato é de R$ 1.739.725,00 (hum mi-
lhão setecentos e trinta e nove mil setecentos e vinte e cinco
reais).  – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 004/10 – Processo nº. 036/10, que faz entre si a
Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa FÁBIO
PEDRO FABRETTI - ME,  objetivando a aquisição de leite fluído, pas-
teurizado, tipo C, com prorrogação até 31 de dezembro de 2012. O
valor desta prorrogação de contrato é de R$ 198.633,60 (cento e
noventa e oito mil seiscentos e trinta e três reais e sessenta
centavos).  – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 086/11 – Processo nº. 397/1 1, que faz entre si a
Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa GIZELI DE
LOURDES DOS SANTOS,  objetivando a contratação de serviço de
mão de obra para pintura de sinalização viária horizontal, com prorro-
gação até 20 de julho de 2012. O valor desta prorrogação de contrato
é de R$ 32.630,00 (trinta e dois mil seiscentos e trinta reais).  –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

ADITIVO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 094/11 – Processo nº. 314/1 1 fica
aditado o valor de R$ 114.199,00 (cento e catorze mil cento e
noventa e nove reais),  para a empresa  JOTERRA
TERRAPLANAGEM L TDA, o que corresponde a  24%(vinte e
quatro por cento ) do valor total adjudicado no processo licitatório
em questão objetivando a contratação de empresa especializada
para prestação de serviços emergenciais de operação e manu-
tenção no Aterro Sanitário de Avaré. - Assinatura do T ermo
Aditivo em: 04 de abril de 2012.

DELIBERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO  N° 036/12 –  PROCESSO N° 178/12

Considerando a falta de informações suficientes no objeto, 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 036/12
PROCESSO Nº 178/12

Item Qtd. Unid. Descrição do objeto Marca Valor Valor
Unit.  Total

01 02 Unid. Veículo trator agrícola
02 04 Unid. Roçadeira hidráulica
Agora se lê:
ANEXO 01 – DESCRIÇÃO DETALHADA  DO OBJETO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/12
PROCESSO Nº 178/12
Item Qtd. Unid. Descrição do objeto Marca Valor Valor

Unit.  Total
01 02 Unid. Veículo trator agrícola,

modelo 4100, direção
hidráulica, seta e buzina

02 04 Unid. Roçadeira hidráulica,
modelo RDA 110, largura
de corte 1,10m, esqui
regulável, roda guia e
central e lateral

Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei  8.666/93 c/c Lei
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 26 de abril de 2012, às
10 horas,  para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de abril de 2012.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências quanto
ao nome da empresa, referente ao Contrato n° 102/12 da DISPENSA
DE LICITAÇÃO N° 041/12 – Processo n° 096/12, motivo pelo qual,
os atos praticados por este setor e assinados pelo Senhor Prefeito
Municipal, deverão ser rerratificados.
ONDE SE LIA:
...PROERGE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA...
AGORA SE LÊ:
...MARIA REGINA MARTINS MATERIAIS ELÉTRICOS – ME...

JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  construção do restaurante e sanitários/vesti-
ários no Camping Municipal
Fornecedor : Atlantica Com. e Serviços Ltda
Empenhos :  1 1941/2011
Valor : R$ 31.423,77
Avaré, 14 de Abril de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de peças.
Fornecedor : Alaine Maratta ME
Empenhos :  3295/2012
Valor : R$ 262,00
Avaré, 14 de Abril 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 duas bandeiras do movimento
LGBT( Arco Iris).
Fornecedor : Bandeira Hum Confecções Ltda EPP
Empenhos :  2841/2012
Valor : R$ 398,00
Avaré, 14 de Abril 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 equipamentos de iluminação para
diversos eventos.
Fornecedor : Benedicto Machado – Sonorização ME
Empenhos :  1 1276/2011
Valor : R$ 1.700,00
Avaré, 14 de Abril de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  aquisição de gêneros de padaria.
Fornecedor : Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda EPP
Empenhos :  3204, 3207/2012
Valor : R$ 30.992,21
Avaré, 14 de Abril de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

Alistamento Militar

FALECIMENTOS
FALECIMENTOS PERÍODO DE

03/04/12 A 11/04/2012

AVISO DE EDITAL
REVOGAÇÃO

Fica REVOGADA a licitação na modalidade CONVITE nº. 009/
12 – Processo nº. 209/12, objetivando a contratação de em-
presa especializada para o fornecimento de materiais, máqui-
nas, equipamentos e mão de obra para execução de toda re-
gulamentação de segurança contra incêndio, com execução
de projetos e serviços para sistemas de extintores de incêndi-
os, sistema de hidrantes, sistema de iluminação de emergên-
cia, sistema de detecção e alarme de incêndio, sistema de
sinalização de segurança contra incêndio e pânico e sistema
de saídas de emergência no Recinto de Exposições Dr.
Fernando Cruz Pimentel (Segunda Pista de Prova de Laço),
conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e
suas alterações. - Revogada em: 13/04/12 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

Elisa Medaglia Del Carlo
*16/08/1921  +03/04/2012

Anna Pereira Alves
*05/11/1940   +03/04/2012

Antonio Deolin Felix
*19/05/1959   +04/04/2012

Santina Luz
*04/12/1934   +04/04/2012

Benedito Monteiro Facundo
*29/07/1937  +04/04/2012

Francisco Carlos de Campo
*26/06/1960   +04/04/2012

Pedro Garcia
*02/04/2012   +04/04/2012

Ana de Moraes
*21/11/1925   +05/04/2012

Rafael Proença de Oliveira
*23/01/1989    +07/04/2012
Antonio Osorio Gonçalves
*05/08/1964    +07/04/2012

Jair José Groscof
*10/06/1954    +07/04/2012
Adelina Alves V ascontin
*11/03/1949    +08/04/2012
Dirce Zandona Rodrigues
*24/03/1927   +09/04/2012

Maria Rita
*05/07/1926  +09/04/2012

Benedito de Sousa
*22/04/1924  +09/04/2012

José Peres Ramos
*02/10/1929   +10/04/2012

Alfredo Jubran
*21/03/1933    +10/04/2012

Brazilio Mariano Dias
*03/10/1931  +10/04/2012
Ana Pinheiro da Silva

*19/10/1913  +11/04/2012
Samuel Pizza

*18/04/1919   +11/04/2012
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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 justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de  fornecimento de cota de gas GLP P13e GLP P45.
Fornecedor : Dorival Dionizio Gomes ME
Empenhos :  18153/2010, 7424, 4242, 4241/201 1, 240/2012
Valor : R$ 6.674,36
Avaré, 14 de Abril 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  serviços prestado em veiculo da frota municipal.
Fornecedor : Dragão Escapamentos Ltda ME
Empenhos :  3391, 3396/2012
Valor : R$ 570,00
Avaré, 14 de Abril 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 250 frascos de Cubitan 200ml
Fornecedor : Emporio Hospit alar Com. de Prods. Cir . Hosp. Lt da
Empenhos :  2737/2012
Valor : R$ 1.800,00
Avaré, 14 de Abril 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  emissão do semanário oficial.
Fornecedor : Grafica Editora V alente Fartura Lt da
Empenhos :  168, 3434/2012
Valor : R$ 3.430,00
Avaré, 14 de Abril 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  serviço prestado com veiculo e fornecimento de peças.
Fornecedor : G . Barbosa & M. T eixeira Lt da ME
Empenhos :  2902, 2901/2012
Valor : R$ 5.948,00
Avaré, 14 de Abril 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 camiseta, medalhas e troféus.
Fornecedor : Guarnier & Guarnier Ltda ME
Empenhos :  1781, 1784/2012
Valor : R$ 8.414,00
Avaré, 14 de Abril 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 tubo galvanizado.
Fornecedor : Irmãos Soldera Ltda
Empenhos :  3429/2012
Valor : R$ 56,05
Avaré, 14 de Abril 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 : Jose Geraldo Marques & Cia Ltda ME
Empenhos :  3309/2012
Valor : R$ 320,70
Avaré, 14 de Abril de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  pagamento de taxa de inscrição Basquete
Feminino da SEME.
Fornecedor : Liga de Basquete Centro Oeste Paulista
Empenhos :  3558/2012
Valor : R$ 3.800,00
Avaré, 14 de Abril 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  prestação serviços de consultoria e assessoria.
Fornecedor : Miranda Rodrigues, Palaveri e Machado – Advog.
Empenhos :  13701/201 1
Valor : R$ 16.000,00
Avaré, 14 de Abril 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  confecção de camisetas brancas para o
Projeto Cidade Limpa.
Fornecedor : Neli Martins Lopes ME
Empenhos :  4221/2012
Valor : R$ 2.985,00
Avaré, 14 de Abril 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 cesta básica para o funcionalis-
mo  Municipal.
Fornecedor : Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
Empenhos :  518, 272, 519, 520,  274, 522, 523, 277, 645, 14158,
526, 527, 281, 528, 529, 283, 531, 285, 533, 287, 535, 536, 290, 537,
538, 834, 14177, 540, 541, 542, 296, 544, 545, 299, 546, 547, 14185,
302, 303, 549, 550, 301, 14188, 306, 307, 554, 308, 556, 309, 557,
14213, 558, 559, 314, 560, 313, 315, 562, 563, 564, 565, 319, 567,
321, 569, 570, 324, 572, 326, 327, 574, 575, 576, 330, 331, 578, 332,
333, 580, 581, 335/2012
Valor : R$ 314.685,00
Avaré, 14 de Abril 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  taxa de inscrição da modalidade de futebol
da Seme Para O 10 Super Copa de Futebol Piratininga.
Fornecedor : Radio Piratininga de Piraju Ltda
Empenhos :  3454/2012
Valor : R$ 1.200,00
Avaré, 14 de Abril 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 massa asfáltica.
Fornecedor : Rodotec Pav . São Paulo Tecnologia em Asfaltos Lt da
Empenhos :  171 1/2012
Valor : R$ 36.000,00
Avaré, 14 de Abril 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 material descartável.
Fornecedor : Santec Fabricação e Com. Prod. Limpeza Ltda EPP
Empenhos :  1924/2012
Valor : R$ 24.000,00
Avaré, 14 de Abril 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 peças e serviço em roçadeira .
Fornecedor : T ecnosserras Com. de Mat. e Equ. Lt da ME
Empenhos :  1701, 1715, 1790/2012
Valor : R$ 1.065,00
Avaré, 14 de Abril 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 técnico de topografia.
Fornecedor : T erraplana Serv . Top. S/C Lt da
Empenhos : 415/2012
Valor : R$ 6.000,00
Avaré, 14 de Abril de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  exames de ressonância magnética.
Fornecedor : T omocentro Monte Sinai de Ourinhos Lt da
Empenhos :  1710/2012
Valor : R$ 3.267,00
Avaré, 14 de Abril 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 veículos.
Fornecedor : Viação Lira Ltda
Empenhos : 1668/2012
Valor : R$ 72.250,00
Avaré, 14 de Abril 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  sistema de alarmes e monitoramento do
Polo do Projeto Guri de Avare e no Centro Cultural Djanira Motta.
Fornecedor : W . Pedra Alarmes ME
Empenhos :  7631/201 1, 406/2012
Valor : R$ 132,00
Avaré, 14 de Abril de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

continua na página 7

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  construção do centro de valorização idoso –
Projeto Quero Vida (Contrapartida).
Fornecedor : Franca Construções e Comercio Ltda EPP
Empenhos :  14215/201 1
Valor : R$ 5.552,44
Avaré, 14 de Abril de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal



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

Beto Freire, gestor ambiental da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente

Avaré recebe Certificado de Município Verde Azul
A Prefeitura da Es-

tância Turística de Ava-
ré, por intermédio da Se-
cretaria Municipal de
Meio Ambiente partici-
pou do IV Encontro Es-
tadual Programa Municí-
pio Verde Azul, que
aconteceu no último dia
2 Palácio do Governo,
em São Paulo.

O evento contou com
a presença do governa-

dor Geraldo Alckmin e
do Secretário de Estado
do Meio Ambiente, Bru-
no Covas. Avaré, através
das ações realizadas pela
Secretaria de Meio Am-
biente recebeu o Certifi-
cado e Troféu do Progra-
ma Município Verde
Azul, pois obteve 86,06
pontos no índice de Ava-
liação Ambiental (IAA),
atestando o empenho no

cumprimento das dez di-
retivas ambientais que re-
gem o Programa: Esgoto
tratado, lixo mínimo, re-
cuperação de mata ciliar,
arborização urbana, edu-
cação ambiental, habita-
ção sustentável, uso da
água, poluição do ar, es-
trutura ambiental e con-
selho ambiental.

Dos 645 municípios
do Estado que participam

do Programa, 485 envia-
ram informações e foram
avaliados pela equipe do
Município Verde Azul.
Ao todo 158 foram cer-
tificados. Significa que
mais de 20% das cidades
do estado alcançaram
médias acima de 80 – em
uma avaliação que varia
de zero a 100 - e serão
reconhecidas pelo exem-
plo ambiental.

Pelo segundo ano
consecutivo, a comunida-
de de Avaré terá a “Cor-
rida e Caminhada Ecoló-
gica pela Preservação da
Água” – um evento gra-
tuito que reúne atividades
esportivas, culturais e de
educação ambiental. Pa-
trocinado pela Duke
Energy, com parceria da
prefeitura municipal e or-
ganização da Liga RMC
Esportes, o evento ocor-
rerá amanhã, das 8h às
12h30.

Tanto para a corrida,
que é para maiores de 18
anos, como para a cami-
nhada, aberta para pesso-
as de todas as idades, o
percurso tem cinco quilô-
metros, com largada e
chegada na Praça da Con-
cha Acústica, onde as ati-

E S P O R T E S :

Segunda Corrida e Caminhada
Ecológica acontece amanhã

vidades serão concentra-
das. Meia hora antes da
largada, os participantes
farão alongamento e
aquecimento – uma ativi-
dade preparatória, orien-
tada pelos organizadores.

Além do circuito pelas
ruas de Avaré, a manhã
será repleta de ações com-
plementares, realizadas em
uma arena montada na
praça. A programação re-
úne atrações musicais, ex-
posição fotográfica, bibli-
oteca itinerante, oficinas
culturais e atividades de
educação ambiental. As
crianças terão uma área ex-
clusiva, com brinquedos
infláveis, e os adultos po-
derão visitar as tendas de
saúde, para avaliações fí-
sicas e orientações à prá-
tica esportiva.

RETIRE GRATUITAMENTE O
SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE  AVARÉ NO
PAÇO MUNICIPAL,

CENTRO ADMINISTRATIVO E
NAS BANCAS.

Inscrições serão
realizadas até o
dia 18 de abril.
Vagas limitadas!

Fruto de uma parceria
entre a Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré,
através de sua Secretaria
Municipal da Indústria,
Comércio, Ciência e Tec-
nologia, com o SENAI de
Botucatu e o Tiro de
Guerra 02-003, teve início,
no último dia 10, na sede
do Tiro de Guerra de Ava-
ré, o curso de Inspetor de
Qualidade (mecânica).

O curso é gratuito e
está divido em três módu-
los: Leitura e Interpretação
de Desenho Mecânico;

Prefeitura oferece curso de qualificação
profissional para atiradores

Controle dimensional; e
Tecnologia aplicada à ins-
peção e poderá ser utiliza-
do em indústria de metal-
mecânica (processos de
deformação plástica, sol-

dadura, fundição e usina-
gem), tendo a duração de
2 meses, com 4 horas diá-
rias, num total de 160 ho-
ras.

Apesar do início do
curso, ainda existem va-
gas, que são limitadas, e
os candidatos deverão ter
concluído o Ensino Fun-
damental e o comparecer
ao Tiro de Guerra muni-
dos de xérox do RG, CPF,
comprovante de residên-
cia, comprovante de ensi-

no fundamental e carta de
próprio punho que não
tem condições de pagar o
curso (renda inferior a 3
salários mínimos).

As inscrições podem
ser feitas no Tiro de Guer-
ra de Avaré, localizado na
Rua São Paulo, 707, das
8h00 às 11h30 e das
13h30 às 16h00. O curso
é exclusivo para os atira-
dores e ex-atiradores. Mais
informações no telefone
3732-0965.
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LEGISLATIVO

SESSÃO DO DIA 09 DE ABRIL  DE 2012
INDICAÇÃO

MARIALVA ARAÚJO DE SOUZA  BIAZON – PRESIDENTA
-para que através do setor competente, providencie uma equipe de lim-
peza para fazer a manutenção no Parque de Exposições Dr. Fernando
Cruz Pimentel (EMAPA), após a realização de festas, reuniões e even-
tos diversos solicitados comumente, evitando assim a aglomeração de
lixos, por se tratar de um local de grande frequentação de público,
auxiliando assim nossa imagem perante os visitantes e contribuindo
para o bem estar dos moradores de nossa cidade, que tem por lazer
passear pelo recinto com a família em fins de semana e feriados.

ERNESTO ALBUQUERQUE
- INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo Pre-
feito Municipal, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, estudar, através do
setor competente, a inclusão da Rua Ovídio Bastilho Tardivo na pro-
gramação da Operação Tapa Buracos, tendo em vista estar com seu
leito carroçável em péssimas condições de trafegabilidade. Esta é
uma solicitação do munícipe Rodrigo Paixão a quem pedimos dar
ciência do deliberado.
- INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo Pre-
feito Municipal, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, estudar, através do
Setor competente, a possibilidade de denominar uma via pública de
nossa Cidade homenageando o nome do Senhor Antônio Pereira Nas-
cimento, também muito conhecido como “Toninho Pena”, radialista
que por mais de dez anos atuou na Rádio Cidadania FM divulgando a
autêntica música sertaneja e também os fatos a ela ligados.

JAIR ALVES FERREIRA
- para que através do setor competente providencie operação tapa-
buracos, na Rua Rosa Figueiredo, no Bairro Vila Martins III,  bem
como limpeza de terrenos, praças e jardins,  pois segundo morado-
res a vegetação encontra-se muito alta em vários locais do bairro.
- para que através do setor competente providencie a retirada de entu-
lhos, galhadas e lixo espalhados em várias vias públicas do Bairro
Vera Cruz, pois a coleta não vem sendo feita a contento, segundo
reclamações de moradores.
- para que através do setor competente providencie operação tapa-
buracos em toda a extensão da Rua Argemiro Cruz, no Bairro Ipiranga.
- para que através do setor competente determine que o pessoal da
limpeza pública estabeleça um horário fixo para coleta de lixo no
Bairro Vila Cidade Jardim, no trecho da Rua Cides Correia, pois se-
gundo moradores não tem hora certa para o caminhão passar e isso
gera transtornos como lixo espalhado por animais e mau cheiro. Além
disso, falta limpeza periódica de terrenos, praças e jardins do bairro.
- para que através do setor competente providencie conserto de bura-
cos, bem como limpeza nos terrenos existentes ao longo da Avenida
Getúlio Vargas, no Bairro Cidade Vila Jardim, visto que vários lotes
estão com o mato alto, entulhos de todos os tipos que está sendo
jogado ali,  por pessoas imprudentes e inconseqüentes. A colocação
de placa indicando “proibido jogar lixo, sujeito a multa”, também po-
deria coibir futuros abusos.
- para que através do setor competente providencie conserto de bura-
cos, bem como limpeza de terrenos, praças e jardins, retirada de
entulhos, galhadas e materiais de construção existentes ao longo da
Rua São João, no Bairro Santa Elizabeth.
- para que através do setor competente providencie operação tapa-
buracos, bem como a verificação quanto à reclamação do morador da
Rua José Bruno, nº 180, no Bairro Camargo, pois segundo morador
há um vazamento constante de esgoto em frente sua casa e a água
fétida corre a céu aberto.
- para que através do setor competente providencie a retirada de entu-
lhos e lixo espalhados em várias vias públicas da Rua Paraíba, próxi-
mo com a Rua Lineu Prestes, pois a coleta de lixo não vem sendo
feita a contento, segundo reclamações de moradores.
- para que através do setor competente providencie afixação de placa
de sinalização “PARE” no cruzamento da Rua Travessa Martins com
a Rua Musa, onde segundo moradores os motoristas transitam em
alta velocidade e são constantes os acidentes.
- para que determine ao setor competente da administração (Vigilân-
cia Sanitária) solicitando aos mesmos que procedam uma vistoria em
um campo localizado nas proximidades da Rua Antônio Bruno, no
Bairro Duílio Gambine, onde segundo denúncia de moradores, o mer-
cado vem jogando lixos neste campo, e que já há algum  tempo está
sendo um foco de proliferação de animais peçonhentos, bem como
proceda troca de lâmpadas, limpeza de terrenos, praças e jardins,
retirada de entulhos e galhadas em todo o bairro.
- para que através do setor competente providencie limpeza de terre-
nos, praças e jardins, bem como a retirada de entulhos em toda a

extensão da Rua Espírito Santo, no Bairro Centro.
- para que através do setor competente providencie operação tapa-
buracos em toda a extensão da Rua João Forte, no Bairro Vera Cruz.
- para que através do setor competente providencie operação tapa-
buracos em toda a extensão da Rua Pedro Vilem, no Bairro Ipiranga,
bem como troca de lâmpadas  queimadas,  retirada de entulhos e
galhadas em todo o bairro.

ROSANGELA PAULUCCI P. PEREIRA
- para que, através da Secretaria competente, fiscalize e discipline os
locais onde são pintadas de amarelo as guias, para que não ocorra
estacionamento no local.
-para que, através do setor competente, providencie a retirada de
gramíneas existentes nas calçadas e no leito carroçável localizadas
em toda extensão da Rua Bastos Cruz, mais especificamente no
bairro Santana, visto que os moradores da localidade reclamaram do
mato que cresce no local.
-para que, através da Secretaria competente, providencie a instala-
ção de lixeiras, para coleta seletiva, nas feiras livres, visto que, todos
aqueles que descartam seus lixos, quer reciclável quer orgânico, os
fazem em único recipiente o qual acaba sendo levado ao aterro com
comprometimento do meio ambiente.

REQUERIMENTO
MARIALVA ARAÚJO DE SOUZA  BIAZON – PRESIDENTA

- após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, seja
consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da senhora  ADELINA ALVES VASCONTIN, ocorrido em
Avaré, no dia 08 de abril 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.
- seja oficiado ao Secretário Municipal da Agricultura, com cópia para
a Vigilância Epidemiológica do Município, a fim de que esclareça a
esta Casa de Leis se está havendo frequentemente o descarte de
materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como agulhas, lâ-
minas de barbear (como mostram as fotos anexas a este documento)
e demais materiais hospitalares, no mesmo local onde os mesmos
são utilizados (entrada de animais), sendo que, segundo as normas
do Ministério da Saúde, materiais hospitalares que podem produzir
cortes e perfurações devem ser encaminhados para aterros sanitári-
os, que não admitem a presença de catadores, o que torna segura a
disposição final dos Resíduos de Serviços de Saúde em solo.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, junto com a Secretaria de saúde através
de seu Secretário senhor Áldrio M. Moura Leite, para que através do
Setor Competente estude a possibilidade de estar enviando a UNIDA-
DE MÓVEL ODONTOLÓGICA de Avaré nos bairros rurais, tais como:
Bairro Rocha, Pedra Preta, Ponte Alta e adjacências.

ROBERTO ARAÚJO - VICE-PRESIDENTE
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento do Senhor DIMAS RIBEIRO DE SOUZA
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento do Senhor BENEDITO DE SOUSA
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento da Senhora ANNA PEREIRA ALVES

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO – 1º SECRETÁRIO
- para que informe a esta Casa de Leis sobre a possibilidade de se
determinar ao órgão competente, que venha realizar a recuperação e
consequente manutenção da Academia ao Ar Livre da Avenida Prefei-
to Misael Eufhrasio Leal.
- que  seja  oficiado a empresa Osastur,  para que informe a esta
Casa de Leis sobre a possibilidade de realizar estudos no sentido de
criar uma de ônibus circular para atender os bairros Green Village,
Porto Seguro e Jardim Botanico.
- para que informe a esta Casa  de  Leis  no  prazo  regimental,  quais
foram  as  providencias  administrativas tomadas  em  relação  ás
ordens de  pagamentos  realizadas na conta particular deste vereador
correspondentes  aos  empenhos  de  nºs  1867  e  2954  de  02/02/
2011    e 11/02/2011  no  valor  de  R$ 25.000,00  (vinte e cinco mil)  e
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil)  reais  respectivamente,  sem  a
devida  contrapartida  necessária  (notas fiscais/recibos).

RODIVALDO RÍPOLI - 2º SECRETÁRIO
- para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe a cria-
ção de um Fundo Municipal para o Meio Ambiente, com o objetivo de
concentrar recursos destinados ao desenvolvimento e/ou apoio de
programas e projetos de interesse ambiental, vinculado diretamente à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Por meio desse fundo, a Secretaria do Meio Ambiente poderia promo-
ver o desenvolvimento ambiental proporcionado pelo apoio financeiro
a programas e projetos de proteção, defesa e recuperação do meio
ambiente.
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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  fornecimento de peças.
Fornecedor : Cimasp Com. Ind. de Equips. Serv e Peças Ltda
Empenhos :  3279, 3280/2012
Valor : R$ 7.950,00
Avaré, 14 de Abril 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  repasse a Comissão de Apoio de Delegação Esportiva.
Fornecedor : Comissão Organizadora de Apoio as Deleg. Espor
Empenhos :  4333/2012
Valor : R$ 5.000,00
Avaré, 14 de Abril 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  repasse da Comissão Organizadora da 52 Corrida.
Fornecedor : Com. Organiz. 52ª Corrida Pedestre O Operario
Empenhos :  4332/2012
Valor : R$ 5.000,00
Avaré, 14 de Abril de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de peças e serviço prestado
com reforma em maquinas.
Fornecedor : Fatima S. C. T rinca Peças ME
Empenhos :  3285, 3431, 3430/2012
Valor : R$ 77.358,00
Avaré, 14 de Abril de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de  aquisição de cortador de grama e roçadeira costal.
Fornecedor : T ecnosseras Com. De Mat. E Equ. Lt da ME
Empenhos :  4359/2012
Valor : R$ 3.520,00
Avaré, 14 de Abril 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 uniformes  para fiscalização do
Meio Ambiente.
Fornecedor : Neli Martins Lopes - ME
Empenhos :  4367/2012
Valor : R$ 390,00
Avaré, 14 de Abril 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 faixas para o Projeto Cidade
Limpa.
Fornecedor : Marques e Mantovani Comunicação Visual Ltda ME
Empenhos :  4368//2012
Valor : R$ 660,00
Avaré, 14 de Abril de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal



A receita do fundo seria formada por verbas do Governo Federal e do
Governo do Estado, dotações realizadas pela Prefeitura, recursos
provenientes de consórcios, convênios, contratos celebrados com
pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, cobrança de
taxas de licenciamento e fiscalização, multas administrativas impos-
tas pela legislação ambiental, condenações e acordos judiciais por
atos lesivos ao meio ambiente.
Os recursos do fundo seriam destinados ao desenvolvimento de planos,
programas e projetos que visem: 1) uso racional e sustentável de recur-
sos naturais; 2) manutenção, melhoria e/ou recuperação da qualidade
ambiental; 3) pesquisa e atividades ambientais; 4) educação ambiental;
5) implementação em unidades de conservação do Município; 6) pesqui-
sa e desenvolvimento tecnológico; 7) manejo e extensão florestal; 8)
desenvolvimento institucional; 9) controle ambiental; 10) aproveitamento
econômico racional e sustentável da flora e fauna nativas.
O fundo teria como metas, ainda, a programação de capacitação téc-
nica dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente e a moderniza-
ção tecnológica das áreas técnicas da pasta. Também viria reforçar e
dar suporte a todas as atividades relacionadas a esta área.
- para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe a ado-
ção de medidas para tornar obrigatória a instalação de cobertura fixa
ou desmontável em todos os estabelecimentos comerciais que ope-
rem como depósitos de pneus novos ou usados, para evitar o acúmulo
de água que favorece o surgimento de focos do mosquito Aedes
aegypti, transmissor da dengue.
Sabe-se que os depósitos de pneus apresentam, em sua maioria,
deficiência de cobertura no local onde estocam os pneus. Por isso,
esses materiais ficam expostos a intempéries e passíveis de acúmulo
de água, o que provoca maior incidência de criadouros do mosquito
da dengue.
Desta forma, acreditamos que uma lei que venha regulamentar os
depósitos de pneus em nossa cidade colabore com as demais ações
já realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde no combate à den-
gue em Avaré.
A cobertura do local deverá ser feita com material rígido, a fim de
evitar bolsões acumulativos de água e a Secretaria Municipal de Saú-
de ficaria encarregada de providenciar tanto a fiscalização quanto a
autuação destes depósitos, quando necessário.
para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe o enca-
minhamento do projeto de lei que cria o Instituto de Pesquisa e Pla-
nejamento Urbano e Regional de Avaré.
Avaré já é uma cidade com quase 100 mil habitantes e, devido a sua
localização privilegiada, é atraente para o setor de serviços, comércio e
indústria. Por isso, é preciso pensar a cidade e programar sua organi-
zação com mais planejamento e acompanhamento técnico. A cidade
hoje dispõe de duas universidades, vários institutos de ensino superior
e também complexos universitários de faculdades. Há muito tempo,
porém, a falta de planejamento é questionada e porque não dizer a
necessidade imperativa de uma formulação técnica na concepção,
execução e avaliação dos projetos de planejamento urbano; compatí-
veis com o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor Local e Regional.
A atual Secretaria Municipal de Planejamento já dá sinais de esgota-
mento, não pela sua qualidade técnica, mas pela quantidade de atri-
buições, falta de incentivo e motivação de seus profissionais. Os ser-
vidores da pasta enfrentam desde a ausência de condições dignas de
trabalho, com materiais e tecnologias atuais indisponíveis, até a defa-
sagem financeira, com salário incompatível à função e atribuições de
cada um dos seus profissionais.
- para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe a cria-
ção do Disque Idoso, para informar e orientar sobre os direitos e ser-
viços, bem como receber denúncias de violência praticada contra
pessoas idosas.
Considerando que compete ao Poder Público assegurar, com absolu-
ta prioridade, os direitos dos idosos, estabelecendo preferência na
formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas
para este segmento etário;
Considerando que a proteção aos idosos em nosso País se mostra
ainda bastante deficitária, a despeito da vigência do Estatuto do Ido-
so (Lei 10741/2003), da Política Nacional do Idoso (Lei 8842/1994) e
de outros diplomas legais;
Considerando que a população idosa do Brasil vem crescendo signi-
ficativamente nas últimas décadas e que a consequente inversão da
pirâmide etária nos revela um importante grupo social que,
indubitavelmente, possui experiência de vida, qualificações e
potencialidades para oferecer à sociedade;
Considerando que os reflexos do envelhecimento da população de-
monstram a necessidade do País e, especificamente, da nossa cida-
de se adequar ao crescimento das demandas por saúde, previdência,
moradia, transporte, lazer, cultura, etc;
Considerando que, infelizmente, o Estado não estava preparado para essa
transformação social e que, portanto, torna-se imprescindível o desenvolvi-
mento de políticas públicas voltadas para a referida faixa populacional;

Considerando que muitos idosos são abandonados ou padecem de
maus tratos praticados em muitos casos pela própria família e que o
problema se agrava com a alienação ou descaso da sociedade, que
se torna, muitas vezes, agente de maus tratos ou conivente com o
desrespeito aos idosos;
- 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 Tutelar de Avaré:
1) Qual a nova formação do Conselho Tutelar de Avaré? Quantos con-
selheiros atuam nele? Favor discriminar os nomes.
2) Qual a atuação destes agentes? Favor discriminar.
3) Quais os horários de funcionamento, escalas e plantões do Conse-
lho Tutelar?
4) Há o cumprimento da exigência de disponibilidade integral de to-
dos os conselheiros nesta nova formação?
5) Houve apontamento de alguma irregularidade na atual formação do
Conselho Tutelar? Se sim, quais? Quais as medidas foram tomadas?
6) Que estrutura está disponível para o Conselho Tutelar? Discriminar
automóveis, linhas telefônicas, computadores e outros itens.
7) Qual o endereço da sede do Conselhos Tutelar?
8) Qual o período de vigência de permanência para cada conselheiro?
9) Em caso de ausência de algum conselheiro (licenças, férias e
outros), há a atividade de suplente? Se sim, os substitutos são remu-
nerados?
10) Relacionar os nomes de todos os suplentes do Conselho Tutelar.
11) Qual a remuneração de cada conselheiro? E dos suplentes?
12) Encaminhar balanço mensal de despesas (água, luz, telefone, au-
tomóvel, folha de pagamento, manutenção e outros) de todos os me-
ses da vigência do atual corpo de conselheiros, do Conselho Tutelar.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
- seja oficiado à Secretaria Estadual da Administração Penitenciária,
à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e à Com-
panhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp),
para que respondam a esta Casa de Leis a duas questões importan-
tes, referentes às unidades prisionais denominadas P1 e P2 de Avaré:
a Penitenciária 1 possui tubulação de esgoto que está ligada à rede
de esgotos da cidade?  A Penitenciária 2 está lançando esgoto em
lagoas ou córregos do bairro Barra Grande? Qualquer lançamento de
esgoto nessas unidades será um desastre ambiental, pois o atingirá
a represa de Jurumirim, visto que toda a água de rios e lagos daquela
região drenam para a referida represa.
- seja oficiado à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
(Cetesb), Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Pau-
lo (Sabesp) e Ministério Público, para que respondam a esta Casa de
Leis as seguintes questões: quais os motivos de a lagoa de trata-
mento de Avaré emitir odor fétido que prejudica os bairros mais próxi-
mos dela; se é normal a emissão desse odor; se não for normal,
quais os motivos que levam a esta situação; se existe um motivo
específico, por que ele não é corrigido?  Fazemos estes
questionamentos porque recebemos a informação de que alguma
substância produzida por uma indústria de nossa cidade estaria afe-
tando o equilíbrio ecológico da lagoa, não permitindo seu funciona-
mento correto.
- seja oficiado à Procuradoria Municipal de Avaré, para que respon-
dam a esta Casa de Leis as seguintes questões referentes à aquisi-
ção dos ônibus escolares, que eram chamados de “podrões”:
1) Por que e para quem os ônibus foram devolvidos, se a Prefeitura
pagou por eles?
2) Por que não foi feita a transferência dos veículos para a Prefeitura,
se dispunha de nota fiscal de compra dos mesmos?
3) Que medidas estão sendo tomadas no sentido de resgatar estes
veículos, e se é possível este resgate?
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que responda a esta Casa de Leis
aos seguintes questionamentos referentes às unidades do programa
Estratégia Saúde da Família (ESF) de Avaré:
1) Quando vai ser providenciada a reforma da unidade do bairro Paraíso,
visto que a casa é cedida em comodato à Prefeitura e não existe outro
imóvel para ser alugado que atenda as necessidades daquela unidade?
2) Quando vai ser feito concurso específico para agente comunitário
de saúde para os bairros Costa Azul e Assentamento Santa Adelaide,
já que estes profissionais devem ser moradores destes bairros?
3) Se é possível que seja feito um curso de capacitação a todos os
funcionários das unidades de ESF? Existe uma enfermeira ligada à
DRS de Bauru com larga experiência no assunto e que poderia fazer
esta orientação.
4) Se é possível dotar as unidades de ESF de unidades que realizem
vacinações de rotina na população em geral?
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que responda a esta Casa de Leis
quando será possível fazer o ajuste no salário dos funcionários das
unidades do programa Estratégia Saúde da Família (ESF), visto que
não acompanham o aumento de salário do funcionalismo em geral.
Além disso, há uma remuneração diferenciada para as carreiras per-

tencentes ao quadro de funcionários concursados da Prefeitura e as
do ESF que precisam ser corrigidas. Cargos iguais com remunera-
ção igual, porém com carga horária diferente.

ROSANGELA PAULUCCI P. PEREIRA
- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que informe se o municí-
pio se utiliza da Bolsa Eletrônica de Compras - Sistema BEC/SP
para realização de licitações na modalidade pregão, em sua forma
eletrônica.
A medida justifica-se, uma vez que, o Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, em suas decisões, vem orientando os Municípios no
sentido da adoção do referido sistema, em função de suas inúmeras
vantagens, em especial, a ausência de cobrança de taxas para sua
utilização pelo fornecedor ou pelo órgão público que adota, além da
grande carteira de fornecedores cadastrados, o que virá a ampliar o
rol de participantes nos certames.
Se negativo, qual o óbice?
- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Muni-
cipal da Estância Turística de Avaré, para que informe se existe algum
projeto dentro do município para se utilizar do serviço voluntário.
Se negativo, sugerimos que se planeje essa possibilidade.
Segundo definição das Nações Unidas, “o voluntário é o jovem ou o
adulto que, devido a seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico,
dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas
formas de atividades de bem estar social...”. E podemos acrescentar
que desenvolver um papel social representa um crescimento interior
para quem o faz.
-para que esclareça se o terreno localizado na Rua Vital Brasil, de-
fronte ao nº 95, imóvel de grande extensão,  demonstrado conforme
foto em anexo, pertence à municipalidade.
Se positivo, solicito seja realizada limpeza e capinação urgente, visto
que o mato encontra-se muito alto, propiciando proliferação de ani-
mais peçonhentos nocivos à saúde.
Se negativo, notificar o proprietário para tomar as devidas providênci-
as, inclusive com a construção de muro e calçada.
Justifica-se tal propositura atendendo reivindicação dos moradores
do bairro, visto que, esta edil já solicitou através de Indicação, tendo
o pessoal ligado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente visitado o
local e até a presente data nenhuma providência foi tomada.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
MARIALVA ARAUJO DE SOUZA  BIAZON , Vereadora Presidente da
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei, vem acolher o objeto da
licitação de que trata o Pregão Presencial 04/2012 - Processo 07/
2012 - Registro de Preço 03/2012, que tem por objeto o registro de
preços para futura aquisição de material de limpeza e higiene para a
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, HOMOLO-
GANDO para a empresa KID LIXO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS L TDA EPP, cadastrada no CNPJ sob nº
64.548.290/0001-95, com sede no Sitio Bomba, s/nº, Vila Ribeiro,
Jaú-SP, os itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 no valor global estimado de
R$ 13.747,40 (treze mil setecentos e quarenta e sete reais e quaren-
ta centavos) com fornecimento até 31 de dezembro de 2012.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 05 de abril
de 2012.

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA  BIAZON
Presidente da Câmara

CONVOCAÇÃO
A Secretaria Municipal de Turismo da Estância
Turística de Avaré convoca para Audiência Pú-
blica do Plano Setorial de Turismo todos os in-
tegrantes do segmento turístico municipal e de-
mais cidadãos, com o intuito de expor algumas
propostas já inseridas no Plano e ainda, abre o
mesmo, para novas propostas, opiniões e su-
gestões da sociedade.
LOCAL:  AREA - Associação Regional dos Enge-
nheiros, Arquitetos e Agrônomos de Avaré - Rua
dos Engenheiros n°26 - Bairro Colina da Boa Vista.
DATA:  16 de Abril de 2012
HORÁRIO:  19h00

AVARÉ, 14 DE ABRIL DE 2012SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 5598



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 03
PROCESSO: 07/2012
MODALIDADE: Pregão Presencial 04/2012 - Registro de Preço nº
03/2012
OBJETO: Registro de Preço para futura aquisição de material de limpeza
e higiene para a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
EMPRESA VENCEDORA: KID LIXO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP, cadastrada no CNPJ sob nº
64.548.290/0001-95, com sede no Sitio Bomba, s/nº, Vila Ribeiro,
Jaú-SP, os itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 no valor global estimado de
R$ 13.747,40 (treze mil setecentos e quarenta e sete reais e quaren-
ta centavos)
VALIDADE DA  ATA: até 31 de dezembro de 2012.
DATA DA ASSINATURA: 09/04/2012

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA  BIAZON
Presidente da Câmara

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Concorrência Pública nº 01/201 1 – Processo nº 15/201 1 fica pror-
rogado até 09 de maio de 2012 o prazo de prestação de serviços da
empresa EMPREITEIRA DE OBRAS VALE DO RIO PARDO LTDA -
EPP visando o fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra e
equipamentos necessários, conforme projetos, planilhas, orçamen-
tos, cronogramas e especificações para a continuidade da obra do
novo Prédio da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Assinatura do T ermo Aditivo em 09 de abril de 2012.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA  BIAZON
Presidente

ORDEM DO DIA
CIRCULAR N º 11/2012 - DG      Avaré, 11 de Abril de 2.012.-

Exmo. (a) Sr. (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
16/04/2012 - 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  16 de abril do corrente ano, que tem seu inicio
marcado para as 18h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 06/2012 - Discussão
Única – Maioria Qualificada
Autoria:- V er. Rodivaldo Ripoli
Assunto:  Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Avareense ao Sr.
Antonio Carlos Pinheiro Machado Junior e dá outras providências.
Anexo : Cópias do Projeto de Decreto Legislativo n º 08/2012 e dos
Pareceres do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e
Redação e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
2. PROJETO DE LEI Nº 09/2012 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Dispõe sobre criação e Estrutura Administrativa do Campe-
onato Municipal de Pesca.
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 09/2012 e dos Pareceres do
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de Fi-
nanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de Serviços, Obras e
Administração Pública.

3. PROJETO DE LEI Nº 32/2012 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Dispõe sobre abertura de Crédito Especial que especifica e
dá outras  providências. (R$ 31.495,94)
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 32/2012 e dos Pareceres do
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
4. PROJETO DE LEI Nº 36/2012 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar Especial que
especifica e dá providências. (R$ 62.500,00)
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 36/2012 e dos Pareceres do
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
5. PROJETO DE LEI Nº 38/2012 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Dispõe sobre abertura de Crédito Especial e dá outras pro-
vidências. (R$ 156.992,24)
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 38/2012 e dos Pareceres do
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
6. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 41/2012 – Discussão
Única – Maioria Absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Dispõe sobre alteração de anexos da Lei Complementar nº
126, de 02 de junho de 2010, altera as referências salariais que espe-
cifica e adota outras providências. -
Anexo : Cópias do Projeto de Lei Complementar n º 41/2012 e dos
Pareceres do Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Reda-
ção. (PARECER CONTRÁRIO) – Aguardando anexos do Projeto /
Impacto Financeiro / Declaração do Ordenador de despesas.
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

INEDITORIAIS

Secretaria Municip al de Assistência e
Desenvolvimento Social

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

Decreto 2.616/10

Convocação
O Presidente do Conselho Municipal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social (CMAS) Sr. José Marcos Guazzellli Filho , vem por
meio deste convocar os/as Conselheiros Titulares e, ou  Suplen-
tes  do CMAS,  para  reunião  Mensal   que será realizada no dia 19/
/04/12  às 09:00 horas  na sala dos Conselhos Municipais junto à
Secretaria M. Assistência  e Desenvolvimento Social  sito a Rua
Rio Grande do Sul, 1750, fundos.
Pautas:
· Leitura de Ata e outras providencias

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

e-mail:   cmasavare@hotmail.com

Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural de Avaré
CMDR Avaré

E-mail: ca.avare@cati.sp.gov .br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA

A Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
de Avaré – CMDR  Avaré , no uso de atribuições que lhe conferem a
Lei nº 14, de 02 de fevereiro de 2.001 e o Artigo 11, § 1º e § 2º, do
Regimento Interno do CMDR Avaré, CONVOCA os membros do refe-
rido colegiado rural e demais cidadãos avareenses interessados nos
assuntos relativos às políticas públicas do setor agropecuário de Avaré,
para se reunirem ordinariamente no próximo dia 07 de maio de 2.012 ,
segunda-feira , às 19h00 , em primeira chamada e às 20h00, em
segunda e última chamada , na sede da CATI Regional Avaré, na
Rua Santa Catarina, 1.901, Centro, Avaré-SP, para deliberar sobre a
seguinte ORDEM DO DIA: 1. Leitura, discussão e votação da Ata da
reunião anterior; 2. Leitura, discussão e votação do Plano Municipal
de Agricultura elaborado pela Comissão Setorial de Agricultura; 2.
Demais assuntos não deliberativos, mas de interesse do CMDR Avaré.
Estância Turística de Avaré, 10 de abril de 2.012

ROSMARY BATISTA FOGAÇA
Presidente do CMDR Avaré
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E S P O R T E S :

04/05 - Sexta-feira
11:00 - 20:00 - Secretaria de Prova
(Credenciamento e retirada dos ade-
sivos)
14:00 - 20:00 - Vistoria CBM - Mo-
tos, Quadriciclos e UTV´s.

Vistoria CBA - Carros e Caminhões
14:00 - 15:30 - Apresentação das
categorias Protótipo-T1, Production-
T2, Super Production, Pró Brasil,
Caminhões Leves e Pesados.
17:00 - Apresentação 2ª Vistoria (com
multa - 1UP).

05/05 - Sábado
7:00 - 8:30 - Secretaria de Prova
7:00 - 7:30 -  Vistoria CBM - Motos,
Quadriciclos e UTV´s.
7:30 - 8:00 - Vistoria CBM - Motos,
Quadriciclos e UTV´s (com multa)

8:00 - Briefing - Motos e Quadriciclos
9:00 - Briefing - Carros e Caminhões
Previsão de Largada 1ª Especial - Mo-
tos, Quadris e UTV´s

Inscrições abertas para o Sertões Series em Avaré
O mês de maio mar-

cará o início da tempo-
rada do Sertões Series.
Nos dias 4 e 5, Avaré,
receberá carros, cami-
nhões, quadris, motos
e UTVs (nova catego-
ria) para levantar a po-
eira das estradas.

As inscrições para a
1ª etapa do Sertões Se-
ries Avaré estão aber-
tas até o dia 27 de abril
e poderão ser realiza-
das na Secretaria de
Provas da Dunas, or-
ganizadora do evento,
com Sabrina Proença
ou Marco Teixeira pelo
te le fone (11)  4191-
0133  ou  e -ma i l s
sabrina@dunas.com.br
(endereço de e-mai l
está protegido contra
spambots; você deve
habilitar o JavaScript
para  v isua l i zá- lo )  -
marco@dunas.com.br
(endereço de e-mai l
está protegido contra

Nos dias 4 e 5, Avaré, receberá carros, caminhões, quadris, motos para levantar a poeira das estradas

spambots; você deve
habilitar o JavaScript
para visualizá-lo).

Motos ,  quadr is  e
UTVs disputam a pro-
va no estilo Baja e tem
suas inscrições no va-
lor de R$ 470,00 mais
uma cesta básica por
competidor. Para car-
ros e caminhões, a dis-
puta é pelo Brasileiro
de Cross Country (3ª
etapa da temporada) e
as inscrições custam
R$ 1.190,00 mais uma
cesta básica por com-
petidor. Todas as ces-
tas básicas serão doa-
das ao Fundo de Soli-
dariedade de Avaré.

O Evento - Avaré
volta a ser o palco do
Sertões Series, que foi
criado em 2010 e cres-
ce a cada ano. “Essa
etapa em Avaré é o iní-
cio do nosso calendá-
rio, de um ano especi-
a l ,  que marca a 20ª

edição do Ral ly dos
Sertões. É legal poder
fazer a prova na cida-
de onde começou o Se-
ries”, diz Lucas Mora-
es, Gerente de Marke-
ting e Novos Negócios
da Dunas Race, que es-
tará em Avaré na pró-
xima semana para um
encont ro  com a im-
prensa, autoridades e
empresariado local.

A base do evento fi-
cará no Parque de Ex-
pos ições Fernando
Cruz Pimentel “EMA-
PA”, no trevo principal
da cidade. Lá estarão a
área de box, a vistoria,
a secretaria de prova e
será feito o briefing.

Programação - As
vistorias serão na sex-
ta-feira (4) para todos
os veículos. Na manhã
de sábado (5), antes da
largada, as motos, qua-
dris e UTVs ainda po-
derão fazer a vistoria.

PROGRAMAÇÃO
DATA: 04 e 05/05/2012 | LOCAL: AVARÉ - SP

9:00 - Largada da Cidade
9:10 - Largada da Especial
Previsão de Chegada 1ª Especial:
a partir das 10:30
Previsão de Largada 1ª Especial -
Carros e Caminhões
10:50 - Largada da Cidade
11:00 - Largada da Especial
Previsão de Chegada 1ª Especial:
a partir das 12:30
Previsão de Largada 2ª Especial -  Mo-
tos, Quadris e UTV´s
12:00 - Largada da Cidade
12:10 - Largada da Especial
Previsão de Chegada 2ª Especial:
a partir das 13:30
Previsão de Largada 2ª Especial -
Carros e Caminhões
13:50 - Largada da Cidade
14:00 - Largada da Especial
Previsão de Chegada 2ª Especial:
a partir das 15:30
Premiação:
16:00 - Motos/Quadris/UTV´s
17:00 - Carros/Caminhões
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O B R A S :

O CEI Olga Girardi de
Brito, com a conclusão da
reforma e ampliação de suas
dependências, realizada pela
Secretaria Municipal de Edu-
cação da Estância Turística
de Avaré, duplicou o núme-
ro de vagas oferecido às fa-
mílias do Bairro Jardim Pre-
sidencial. A creche, que an-
tes da reforma oferecia 120
vagas, passará a atender 237
crianças.

Sair para trabalhar,
tendo a certeza de que
seu filho estará seguro e
muito bem cuidado em
um lugar que oferece
toda uma infraestrutura
para que a criança tenha
uma vida saudável, é um
dos muitos benefícios
oferecidos aos pais do
Bairro Jardim Presiden-
cial através das novas
vagas do CEI Olga Girar-
di de Brito. Lá, as crian-

Novas vagas em creche beneficiam
moradores do Jardim Presidencial

ças, além da ótima estru-
tura do prédio, também
recebem alimentação,
uniforme e material gra-
tuito, além de todo supor-
te pedagógico com pro-
fissionais extremamente
capacitados.

A educação avareense
se transformou em um
verdadeiro canteiro de
obras com a ampliação e
reforma de sete creches
do município, além do
CEI Olga Girardi de Bri-
to, também estão sendo
realizadas as ampliações e
reformas dos CEIs Ana
Soares de Oliveira, con-
cluída em 2011, Adalgisa
de Almeida Ward, Dona
Carolina Puzzielo, Geral-
do Benedete, Dona Bi-
dunga e Dona Maria Isa-
bel Domingues Leal.

As obras na educação
municipal, aliadas ao novo

Ampliação aumentou o número de vagas
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M E I O   A M B I E N T E :

O Projeto, fruto de uma
parceria entre a Prefeitura
da Estância Turística de
Avaré, através da Secreta-
ria Municipal de Meio Am-
biente, com a TV TEM,
tem por objetivo oferecer à
população uma oportunida-
de para a coleta de lixo e
entulho e acontecerá nos
dias 17 e 18 de abril.

A equipe de Limpeza
Pública da prefeitura per-
correrá a cidade com ca-
minhões para recolher
materiais descartados pe-

Avaré participará do Projeto Cidade Limpa
los moradores. Uma equi-
pe da Secretaria da Saúde
juntamente com agentes da
Vigilância Sanitária acom-
panharão o trabalho dan-
do orientações aos mora-
dores sobre a importância
de retirar os entulhos das
casas, pois estes acumulam
água e existe uma grande
preocupação com focos do
mosquito da dengue.

A Secretaria de Espor-
tes também levará equipe
especializada para fazer re-
creação e exercícios físi-

cos com os moradores dos
bairros participantes.

No dia 17/ 04/ 2012 os
caminhões e as equipes de
Saúde e Esporte passarão
pelos seguintes bairros:
Brabância, Vila Jardim,
Vila Operária, Vila Espe-

rança. Já no dia 18, os
bairros contemplados pelo
projeto serão : Jardim Bra-
sil, Santa Elizabeth, São
Luiz, Paraíso.

PROJETO CIDADE
LIMP A TV TEM
Um dos principais pro-

jetos comunitários da TV
Tem, o Cidade Limpa tem
o objetivo de motivar a co-
munidade na promoção da
melhoria da qualidade de
vida e da proteção ao meio
ambiente.  A campanha,
que é realizada todos os

anos, também conscien-
tiza os moradores da im-
portância de manter os
quintais livres dos cria-
douros do mosquito da
dengue.

Para informar a popu-
lação, um carro de som
percorre as ruas da cida-
de. Em 10 anos, já foram
recolhidos o equivalente a
mais de 150 mil caminhões
carregados de lixo. O ma-
terial coletado vai para um
ponto de apoio e, depois,
para a reciclagem.

SESI, ao Instituto Técni-
co Federal (IFSP) e a FA-

TEC/Avaré, mostram a
determinação da atual

gestão municipal no intui-
to de consolidar a Estân-

cia Turística de Avaré
como pólo educacional.



DECRETOS

Decreto n.º 3.153, de 09 de abril de 2012.
(Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal interino , de
acordo com Lei Complementar nº 50 , de 07 de janeiro de 2005,

combinada com a Emenda   a Lei Orgânica n.º 01 , de 19 de
janeiro de 1.993.)

ROGELIO 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 nomeado interinamente para cargo de SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SISTEMA VIÁRIO, criado pela Lei
Complementar nº 50 , de 07 de janeiro de 2005, combinada com a
Emenda à Lei Orgânica n.º 1, de 19 de janeiro de 1.993,  nos termos
da legislação acima, o Senhor JOAQUIM SIMÃO DE FREITAS, a
partir desta data.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 09 de abril de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto n.º 3.155, de 09 de abril de 2012.
(Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal , de acordo com
Lei Complementar nº 90 , de 28 de janeiro de 2009, combinada com

a Emenda   a Lei Orgânica n.º 01 , de 19 de janeiro de 1.993.)

ROGELIO 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 exonerado do cargo de SECRETÁRIO ESPECIAL DE
GESTÃO PÚBLICA , criado pela Lei Complementar nº 90 , de 28 de
janeiro de 2009, combinada com a Emenda à Lei Orgânica n.º 1, de
19 de janeiro de 1.993, o Senhor JOAQUIM SIMÃO DE FREITAS, a
partir do dia 10 de abril de 2012.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 09 de abril de 2012.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto nº 3.158, de 1 1 de abril de 2012.
(Dispõe sobre declaração de Ponto Facultativo no Município de

Avaré no dia 30 de abril de 2012.)

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 declarado Ponto Facultativo nas Repartições Munici-
pais de Avaré, o dia 30 de abril de 2012, mantendo-se os serviços
essenciais de saúde, creches e limpeza de lixo, sendo coleta e varrição.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de abril de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto n.º 3.160, de 13 de abril de 2012.
(Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal , de acordo com
Lei Complementar nº 50 , de 07 de janeiro de 2005, combinada com
a Emenda   a Lei Orgânica n.º 01 , de 19 de janeiro de 1.993.)

ROGELIO 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 para o cargo de SECRETÁRIO MUNICI-
PAL DA FAZENDA , criado pela Lei Complement ar nº 50 , de 07 de
janeiro de 2005, combinada com a Emenda à Lei Orgânica n.º 1, de
19 de janeiro de 1.993, o Senhor LUIZ ANTONIO LOPES PERES, a
partir desta data.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de abril de 2012.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto n.º 3.161, de 13 de abril 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 os fins de desa-
propriação amigável ou judicial, o HOTEL JURUMIRIM, localizado à
Rua Alagoas, nº 1.475, centro, neste Município, inscrito no Cadastro
Imobiliário Municipal sob o nº 4.018.017.00, inscrito no CRI – Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Avaré, Estado de São Paulo,
sob a Matrícula nº 23.420 A, consistente em um prédio com 04 (Qua-
tro) pavimentos, sendo 01 (Um) térreo e 03 (Superiores), com 789,62
m2 de área construída, perfazendo 79,97% do imóvel descrito na
matrícula supra indicada.
Local : Rua Alagoas nº 1.475 – Centro – Avaré/SP
PROPRIETÁRIO: Santa Branca Empreendimentos Imobiliários Ltda;
Área Territorial:  789,62 m2 de área construida;
VALOR VENAL:  R$ 1.289.287,00 (Um milhão, duzentos e oitenta e
nove mil, duzentos e oitenta e sete reais)
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 13 de abril de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº. 3.066, de 13 de fevereiro de 2.012.
(Dispõe sobre revogação 3.001 de 14 de dezembro de 2.011, e

adota outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA , Prefeito Municipal de Avaré, usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei:-
Decreta:-
Artigo 1º  – Fica revogado o Decreto nº. 3.001 de 14 de dezembro de 2011.
Artigo 2º  – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2.012.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 13 de fevereiro de 2012.

Rogélio Barchetti Urrêa
Prefeito

Antonio Carlos Garcia Pereira
Supervisor da Secretaria

AVARÉ, 14 DE ABRIL DE 2012SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 55912

Secret aria Municip al de Assistência e
Desenvolvimento Social

Sala dos Conselhos Municipais de Defesa de Direitos

Estancia Turística de Avaré, aos 13  de abril  de 2012

Ofício nº 014/12 – SEC
Referente:  RELAÇÃO DE REGISTROS  DE ENTIDADES

Senhor
Encaminho relação de  Entidades  registradas no Conselho Municipal
de Defesa dos Direitos da Criança  e Adolescente (CMDCA) e no
Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) com validade
Indeterminada para publicação:
PS: * Encaminhamos também através de e-mail da Secretaria.*

COMUNICADO
A Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais da Assistência
Social de Avaré, com base no Artigo 9º da Lei Federal n. 8.742/93 (Lei
Orgânica da Assistência Social) e Artigo 91e da Lei n. 8.069/90 (Es-
tatuto da Criança e Adolescente), vem através deste TORNAR PÚ-
BLICA  a relação de entidades com registro no Conselho Municipal de
Assistência Social (CMAS) e no Conselho Municipal de Defesa dos
Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) com validade
Indeterminada.

PLANO DIRETOR DE AVARÉ
COMISSÃO SETORIAL DE

AGRICULTURA

Prezado produtor rural:

Pratique sua cidadania!
Participe da elaboração do Plano Municipal de
Agricultura  fazendo sugestões ou propostas de
ações para as políticas públicas do setor
agropecuário de Avaré.
Atenção: inscreva sua proposta até o próximo
dia 04 de maio de 2.012, sexta-feira
Procure a Casa da Agricultura de Avaré, na Rua
Santa Catarina, 1.901, Centro, de segunda à
sexta-feira, das 9h00 às 17h00 e inscreva sua
proposta para o desenvolvimento do setor rural
avareense.

Mais informações:
Casa da Agricultura de Avaré

3733-1977 ramal 34
E-mail: ca.avare@cati.sp.gov .br

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 , Com-
provante de residência que contenha o n.° do CEP  ( Luz , Telefone
o outro)
· CRIANÇAS ACIMA DE 10 ANOS : RG ou Certidão de Nascimen-
to , 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

Sendo o que tínhamos a informar, aproveitamos para reiterar protes-
tos de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente,

Daniela Segarra Arca
Secretaria Executiva

Ilmo Senhor
Antônio Carlos Garcia Pereira
M.D. Supervisor da Secretaria de Gabinete
Paço  Municipal
Nesta



Decreto nº 3.159, de 10 de abril de 2012
 (Dispõe sobre a abertura de Crédito Especial 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 o Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Especial no valor de R$ 400.000,00
(Quatrocentos Mil Reais)  com a finalidade de aquisição de um imóvel pertencente a Santa Branca
Empreendimentos Imobiliários Ltda, localizado na Rua alagoas, 1.475, considerando ainda alterados o
PPA Plano Plurianual Anual e LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias, observando as seguintes classifica-
ções orçamentárias.

Artigo 3º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 10 de abril de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO

LEIS

Lei nº 1.562, de 10 de abril de 2012
 (Dispõe sobre a abertura de Crédito Especial e dá outras providências)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a
seguinte lei;
Artigo 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Especial no valor de R$ 400.000,00
(Quatrocentos Mil Reais)  com a finalidade de aquisição de um imóvel pertencente a Santa Branca
Empreendimentos Imobiliários Ltda, localizado na Rua alagoas, 1.475, considerando ainda alterados o
PPA Plano Plurianual Anual e LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias, observando as seguintes classifica-
ções orçamentárias.

Artigo 3º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 10 de abril de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO

LEI COMPLEMENTAR

Lei Complementar n° 168, de 10 de abril de 2012.
Altera o Anexo III da Lei nº 1.511, de 04 de outubro de 2011 - Estatuto do Magistério do Município da
Estância Turística de Avaré e os anexos II e III da Lei nº 152, de 06 de setembro de 2011- Plano de

Cargos, Carreiras e Remuneração da Educação Básica Municipal de Avaré.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a
seguinte lei;
Art. 1°  Os artigos 14, 21, 33, 44, 45 e 46, da Lei nº 1.511, de 04 de outubro de 2011 passam a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 14 ...
Parágrafo único. Os Profissionais do Magistério referidos no “caput” deste artigo também poderão ser
lotados na Secretaria Municipal de Educação.”
“Art. 21...
...
II - ...
a)...
b)...
c) Horas de Trabalho Pedagógico Individual (HTPI): tempo atribuído ao Docente para preparação de aulas
e materiais necessários para as mesmas, frequência a cursos oferecidos pela Secretaria Municipal de
Educação, elaboração de projetos de acordo com a Proposta Pedagógica da Escola e da Secretaria da
Educação a serem cumpridas no local de trabalho de forma individual.
§ 1º As Unidades Escolares deverão, ao início de cada período letivo e por ocasião do planejamento
escolar, definir e encaminhar à Secretaria Municipal da Educação o plano de horas destinadas às horas de
trabalho pedagógico a serem desenvolvidas na Unidade Escolar.
§ 2º As Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) e as Horas de Trabalho Pedagógico Individual
(HTPI) fixadas pela Unidade Escolar são de cumprimento obrigatório para todos os docentes aos quais
sejam atribuídas classes e aulas, incluindo os que se encontrem em regime de acumulação de cargos.”
“Art. 33 ...
....
II –  ...
a) Fase 1:
- Atribuição de jornada integral – 39 (trinta e nove) horas aulas
- Atribuição de jornada básica 24 (vinte e quatro) horas aulas ou jornada completa de 30 (trinta)
horas aulas;
- Atribuição de jornada reduzida 12 (doze) horas aulas, realizadas pelas unidades escolares.
b) ...
...
3 – Docentes classificados para ampliação de jornada até o limite da jornada integral.
c) ...
...
3 – Professor de Educação Básica II, mediante atribuição de carga suplementar;
4 – Professor de Educação Básica I habilitado;
5 – Professor Monitor habilitado;
6 – Professor Adjunto habilitado.
“Art. 44 - ...
I – o somatório da jornada semanal dos cargos acumulados na rede municipal de ensino do Município de
Avaré não pode exceder o limite de 70 (setenta) horas;
...”
“Art. 45 ...
...
§ 3º ...
...
IV – ao Docente substituto lotado na Secretaria Municipal de Educação;
...
§ 4º ...
...
II – ao Docente substituto lotado na Secretaria Municipal de Educação;
...
“§ 5° Os Docentes substitutos atuarão na substituição eventual ou temporária até que ocorra vaga efetiva
na Rede Municipal de Ensino, após atendimento de todos os docentes declarados adidos e demais
efetivos, observados os requisitos legais.
§ 6º O contrato por tempo determinado poderá ser rescindido quando o contratado se ausentar por mais de
três dias consecutivos, sem motivo justificado.
“Art. 46 O Docente substituto é o titular de cargo efetivo de professor da Educação Básica I ou de Profes-
sor da Educação Básica II que ainda não assumiu titularidade de classe e está lotado na Secretaria
Municipal de Educação, com vistas a suprir a demanda da Rede Municipal de Ensino.
Art. 2º  O Anexo III da Lei nº 1511/2011, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal de
Avaré, passa vigorar na forma do Anexo I desta Lei Complementar.
Art. 3º O anexo II da Lei Complementar nº 152/2011 que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Remuneração da Educação Básica passa vigorar na forma do anexo II desta Lei Complementar.
 Art. 4º O anexo III da Lei Complementar nº 152/2011 que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Remuneração da Educação Básica passa vigorar na forma do anexo III desta Lei Complementar.
Art. 5º Para atender ao que determina o § 4º do art. 2º da lei 11.738 de 16 de julho de 2.008, o docente
admitido até o início da vigência desta Lei deverá fazer sua opção pelas jornadas definida nesta Lei no
prazo de 15 (quinze) dias contados do inicio da vigência da mesma.
Parágrafo único – A opção prevista no caput deste artigo implica na renuncia tácita e no reconhecimento
da extinção de quaisquer direitos inerentes ao exercício de jornada distinta da optada.
Art. 6º Os docentes admitidos a partir da vigência desta Lei, terão suas jornadas estabelecidas conforme
as disposições desta Lei, sem direito a opção.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor a partir da data da sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 10 de abril de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO
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Esta publicação prevalece sobre a anterior

continua na página 16



A Secretaria Munici-
pal de Agricultura e Abas-
tecimento, em parceria
com o Sindicato Rural de
Avaré, Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural –
SENAR -, Usina Rio Par-
do e Nocaija, está reali-
zando o Programa Jo-
vem Aprendiz Rural, que
tem como objetivo pro-
mover uma capacitação
profissional adequada
dos adolescentes visando

Secretaria da Agricultura capacita
jovens para o mercado de trabalho

Jovens aprendizes durante o curso no Sindicato Rural de Avaré e Centro Social Urbano

as necessidades do mer-
cado de trabalho e da so-
ciedade; incentivar e con-
tribuir para a continuida-
de de estudos em níveis
mais elevados de escola-
ridade e de qualificação
e articular as dimensões
da pessoa, do profissio-
nal e do cidadão (saber
ser, saber fazer e saber
conviver) em uma pers-
pectiva educacional com-
prometida com a autono-

mia no aprender (saber
conhecer);

O programa tem car-
ga horária de 4 horas diá-
rias, com duração de 150
dias letivos (600 horas).
Estão participando jovens
com idade mínima de 14
anos e máxima de 17
anos. O curso é gratuito,
incluindo material e ali-
mentação. A primeira tur-
ma começou o curso em
12 de março e está sendo

realizado das 7h30 às
11h30, no Nocaija, que
está instalado hoje no
Centro Social Urbano
(CSU), do Bairro Plimec,
e a segunda turma iniciou
o curso no dia 2 de abril
e está acontecendo das
13h00 às 17h00, no Sin-
dicato Rural de Avaré.

O programa conta
com as seguintes oficinas:
SER PESSOA - Projeto
Vida; Comunicação oral e

escrita; Aprender a apren-
der; SER PROFISSIO-
NAL - Projeto profissio-
nal; Oficina de tecnologia
da informação; Trabalho
em equipe; Atendimento
ao cliente; SER CIDA-
DÃO - Projeto de ação
comunitária; Promoção
da saúde; Ética e cidada-
nia; SER UM PROFISSI-
ONAL DA AGRICUL-
TURA E DA PECUÁRIA
- Projeto articulador; Ma-

nutenção de propriedades
agrícolas; Recuperação de
áreas degradadas; Estu-
dos de agricultura poliva-
lente; Estudos de pecuá-
ria polivalente; SER UM
EMPREENDEDOR RU-
RAL - Projeto de empre-
endimento agrícola; Ofi-
cina de marketing e co-
mercialização; Oficina de
elaboração de projetos;
Estudos de gestão de re-
cursos humanos.

Ho je ,  14 ,  acon-
tece a 11ª edição da
Festa do Milho Ver-
de da Colônia Espí-
r i t a  F r a t e r n i d a d e ,
no Bair ro Ip i ranga,
na  Rua Pro fessora
Danuzia Di Santi  nº
670.  A  fes ta  come-
çará às 15h00 e se-
rão oferec idos pra-
tos  t íp icos da cu l i -

P R O F I S S Ã O :

E V E N T O S :

Festa do Milho da Colônia Espírita
Fraternidade acontece hoje

n á r i a  c o m  m i l h o
como pamonha,  cus-
cuz ,  so r ve te ,  sopa ,
bo lo ,  cu rau ,  p i z za ,
pastel ,  mi lho cozido,
suco e bolinho de mi-
lho verde.

Serão util izadas 20
toneladas de mi lho.
São aproximadamente
150 vo luntár ios  en-
volvidos na elabora-

ç ã o  d o s  p r o d u t o s .
Toda a renda arreca-
dada na festa será re-
vertida para manuten-
ção da Colônia.

SERVIÇO
LOCAL: Colônia

Espírita Fraternida-
de, Bairro Ipiranga

QUANDO: Dia 14
de abri l

HORÁRIO: 15h00
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CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 81/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr Glauco Fabiano Favaro de
Oliveira, considerando não comparecimento e desistência de classificados convocados pelo Edital
de Convocação nº 77/2012 ;  convoca os classificados no Concurso Público  nº 006/2010, publicado em
30/10/2010, homologado em 06/01/2011, publicado em 08/01/2011, prorrogado pelo Decreto nº 3016 de
29/12/2011, publicado em 07/01/2012, para o cargo de Professor de Educação Básica I,  conforme
classificação abaixo descrita;  para contrato temporário regido pelo CLT até o final do presente ano letivo;
para comparecerem no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital;
no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.

Estância Turística de Avaré, aos 11 dias do mês de Abril de 2012.

GLAUCO FABIANO FAVARO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 82/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr Glauco Fabiano Favaro de
Oliveira, considerando desistência do 17º classificado,  convoca os classificados no Concurso Públi-
co  nº 006/2010, publicado em 30/10/2010, homologado em 06/01/2011, publicado em 08/01/2011, para a
função de PEB II- Educação Artística,  conforme classificação abaixo descrita; para contrato temporário
regido pela CLT até o final do presente ano letivo, para substituição de Professor afastado, a comparecer
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de
Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
CLASS. NOME
18º MARCELA MUNIZ ALVAREZ
Estância Turística de Avaré, aos 11 dias do mês de Abril 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 1511/2011
REQUISITO Graduação em curso superior de licenciatura plena em disciplinas específicas das áreas
do currículo das unidades escolares do sistema municipal de ensino de acordo com a legislação vigente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 83/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Glauco Fabiano Favaro de
Oliveira, considerando demissão de servidor e não comparecimento do 13º classificado , convoca o
classificado no Concurso Público  nº 001/2009, homologado pelo Decreto nº 2.223 de 15/10/09, publica-
do em 24/10/09, prorrogado pelo Decreto nº 2.934 de 19/10/2011, publicado em 22/10/2011, para o exercí-
cio de Emprego Público junto aos PSFs,  na função de Enfermeiro – PSF ,  para comparecer no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recur-
sos 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
14º JULIO CESAR DE ARRUDA
Estância Turística de Avaré, aos 11 dias do mês de Abril de 2012.

GLAUCO FABIANO FAVARO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 84/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Glauco Fabiano Favaro de
Oliveira, considerando demissão de servidor , não comp arecimento do 23º classificado e solicit a-
ção para atender ao Assentamento Santa Adelaide , convoca o classificado no Concurso Público  nº
001/2009, homologado pelo Decreto nº 2.223 de 15/10/09, publicado em 24/10/09, prorrogado pelo Decre-
to nº 2.934 de 19/10/2011, publicado em 22/10/2011, para o exercício de Emprego Público junto aos
PSFs, na função de Agente Comunitário de Saúde – ESF I ,  para comparecer no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e
Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
23º LUCILENA CLIVATTI CAPELIN
Estância Turística de Avaré, aos 11 dias do mês de Abril de 2012.

GLAUCO FABIANO FAVARO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 85/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Glauco Fabiano Favaro de

Oliveira, considerando demissão de servidor e não comp arecimento do 1 1º classificado , convoca o

classificado no Concurso Público  nº 001/2009, homologado pelo Decreto nº 2.223 de 15/10/09, publica-

do em 24/10/09, prorrogado pelo Decreto nº 2.934 de 19/10/2011, publicado em 22/10/2011, para o exercí-

cio de Emprego Público junto aos PSFs,  na função de Servente de Limpeza – PSF ,  para comparecer

no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de

Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.

O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.

Class. Nome

12º ROSA MARIA GOMES

Estância Turística de Avaré, aos 11 dias do mês de Abril de 2012.

GLAUCO FABIANO FAVARO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal da Administração
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E S P O R T E S :

Abertas as inscrições para a
52ª Corrida Pedestre “O Operário”

PREMIAÇÃO
GERAL
MASCULINO                          FEMININO
1º colocado - R$ 200,00           1ª colocada – R$ 200,00
2º colocado - R$ 150,00           2ª colocada – R$ 150,00
3º colocado - R$   80,00           3ª colocada – R$   80,00

CATEGORIAS
JUVENIL MASCULINO             JUVENIL FEMININO
15 A 19 ANOS                         15 A 19 ANOS
1º colocado - R$ 50,00             1ª colocada – R$ 50,00
2º colocado - R$ 30,00             2ª colocada – R$ 30,00
3º colocado - R$ 20,00             3ª colocada – R$ 20,00

ADULTO MASCULINO              ADULTO FEMININO
20 A 39 ANOS                         20 A 39 ANOS
1º colocado - R$ 50,00             1ª colocada – R$ 50,00
2º colocado - R$ 30,00             2ª colocada – R$ 30,00
3º colocado - R$ 20,00             3ª colocada – R$ 20,00

MASTER MASCULINO             MASTER FEMININO
40 A 49 ANOS                          40 A 49 ANOS
1º colocado - R$ 50,00              1ª colocada – R$ 50,00
2º colocado - R$ 30,00              2ª colocada – R$ 30,00
3º colocado - R$ 20,00              3ª colocada – R$ 20,00

VETERANO                             VETERANA
50 ANOS EM DIANTE               50 ANOS EM DIANTE
1º colocado - R$ 50,00              1ª colocada – R$ 50,00
2º colocado - R$ 30,00              2ª colocada – R$ 30,00
3º colocado - R$ 20,00              3ª colocada – R$ 20,00

PREMIAÇÃO AVAREENSE
MASCULINO                            FEMININO
1º colocado - R$ 150,00             1ª colocada – R$ 150,00
2º colocado - R$ 100,00             2ª colocada – R$ 100,00
3º colocado - R$   50,00             3ª colocada – R$   50,00

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré, através da Secretaria
municipal de Esportes,
em homenagem ao Dia
do Trabalho, realizará a
52ª edição da Corrida
Pedestre “O Operário”.
A prova será disputada
em várias categorias e
será oferecida uma pre-
miação em dinheiro, tro-
féus e medalhas para os
melhores classificados.

As inscrições, gratui-
tas, deverão ser feitas
na Secretaria de Espor-
tes das 9h00 às 17h00
até o dia 26 de abril,
mediante a apresentação
do RG e CPF e preen-
chimento de uma ficha.
Poderão participar da
competição atletas de
toda a região. Não se-
rão aceitas inscrições no
dia da prova e a idade
mínima para participa-
ção é de 16 anos, sendo
que menores deverão
ter sua ficha assinada
pelo pai ou responsável.

O evento tem por
objetivo festejar o dia 1º
de maio e proporcionar
aos aficionados do pe-
destrianismo mais uma
opção do desenvolvi-
mento de suas qualida-
des técnicas e promover
a ação social do muni-
cípio.

A competição aconte-
cerá no dia 1º de maio
de 2012, às 9h00, no
qual os competidores
percorrerão um percur-
so de 6 km com largada
e chegada na Concha
Acústica de Avaré. A
classificação será feita
pela idade do atleta no
dia da prova e dividida

Largada da Prova Pedestre “O Operário” no ano passado

da seguinte maneira: Ge-
ral, Masculino e Femini-
no = Livre; Juveni l ,
Masculino e Feminino =
15 a 19 anos; Adulto,
Masculino e Feminino =
20 a 39 anos; Máster,
Masculino e Feminino =
40 a 49 anos; Veterano,
Masculino e Feminino =
de 50 anos em diante.

Serão premiados os
três primeiros colocados
em suas respectivas ca-
tegorias, masculino e fe-
minino. O primeiro 1º co-
locado receberá troféu e
dinheiro  e os 2º e 3º co-
locados receberão meda-
lhas e dinheiro.

CATEGORIA
AVAREENSE,

MASCULINO E FEMI-
NINO - IDADE LIVRE

Premiação aos três
primeiros classificados
masculino e feminino.
O campeão será premi-
ado com troféu e dinhei-
ro e os 2º e 3º coloca-
dos com medalhas e di-
nheiro.

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

Secretaria Municipal da Indústria e Comércio.
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 M E M Ó R I A   V I V A :

GESIEL JÚNIOR

A 1ª Semana Ava-
reense do Livro,
evento programado
para o período de 16
a 20 de abri l  de
2012, evoca o teste-
munho dos pioneiros
que souberam forjar,
numa época em que,
no Sertão do Parana-
panema, grassava a
ignorância e o anal-
fabetismo, atividades
para despertar nas
consciências o gosto
pelas artes e pela
cultura através do há-
bito de ler.

Em 1876, na re-
cém-criada Vila do
Rio Novo aparece o
Gabinete de Leitura,
organizado pelo alfe-
res Manoel Marcelli-
no de Souza Franco
(1851-1930), o popu-
lar Maneco Dionísio,
nosso mais antigo li-
terato. Porém, espar-
sas são as informa-
ções sobre essa que
é a primeira institui-
ção cultural de Ava-

Avaré e seus feitos literários
Do Gabinete de Leitura do Rio Novo à primeira Biblioteca Municipal

Os primeiros autores avareenses a publicarem seus livros: Gabriel Marques, Jango Pires, J. Herculano Pires, Anita Ferreira De Maria e Léa Silva.

ré, cujo período de
existência foi curto.

Maneco, al iás, o
primeiro autor a ter
obras aqui distribuí-
das, imprimiu seus ar-
tigos em defesa da fer-
rovia (1890), suas
pesquisas sobre o
Carvão de Pedra
(1906) e a Memória
Histórica do Municí-
pio de Avaré (1909).

Contudo, Gabriel
Marques, avareense
nato, foi o primeiro a
se destacar na litera-
tura nacional. Negro,
músico e jornalista,
ele publicou vários
contos, dos quais “Os
Esquecidos de Deus”
mereceu elogios de
Monteiro Lobato e
premiação da Acade-
mia Brasileira de Le-
tras, em 1928.

Outro notável lite-
rato nascido em Ava-
ré, J. Herculano Pires
(1914-1979), o Zequi-
ta, publicou “Sonhos
Azuis”, seu primeiro
livro de contos, em
1930. Ao todo, editou

mais 80 obras, entre
contos, romances e en-
saios e se tornou o es-
critor espírita mais
produtivo, conhecido,
respeitado e traduzido
no país.

Em 1952, com
apoio da prefeitura,
João Baptista do Ama-
ral Pires, o Jango, edi-
tou “Um pouco da
História do Avaré
‘Outr ’ora Rio
Novo’”, livro de 174
páginas, considerado
o registro primordial
da memória da cidade.

Ainda nessa década
Anita Ferreira De Ma-
ria (1907-1990) tor-
nou-se a primeira mu-
lher a projetar-se in-
telectualmente na re-
gião e a editar obras
poéticas, como “Ânfo-
ra de Sonhos”, lança-
da em 1954.

Léa Silva, avareen-
se radicada no Rio de
Janeiro, também pu-
blicou obras relacio-
nadas à beleza femini-
na e à etiqueta social,
além de um compêndio

de poesia. Jornalista
formada pela Univer-
sidade do Brasil, ela
estudou na Powers
School, de Nova York
e fez parte da Acade-
mia Guanabarina de
Letras.

FEIRA DO LI-
VRO – Elias de Al-
meida Ward e Clóvis
Gonçalves Guerra, di-
retores da Rádio Ava-
ré, abriram a I Feira
do Livro em 31 de ou-
tubro de 1964. Orga-
nizada por Elvira Te-
zza e Marília Pires, a
iniciativa movimentou
o Largo São João. Al-
guns editores, livrei-
ros e autores doaram
livros e o resultado
das vendas seria apli-
cado nas obras do pro-
jetado Sanatório Espí-
rita que, porém, não
saiu do papel. Na área
onde ficaria esse esta-
belecimento funciona
hoje a Colônia Espíri-
ta Fraternidade.

O evento recebeu
grande incentivo e de-
cisivo apoio de Her-

culano Pires, respon-
sável pela oferta do
maior número de
exemplares. Em crôni-
ca que publicou no
“Diário da Noite”, o
escritor assim ressal-
tou a importância da
iniciativa realizada em
Avaré, mesmo sem
apoio da Câmara Bra-
sileira do Livro, da
União Brasileira de
Escritores e de edito-
ras dos grandes cen-
tros: “Nosso interior,
tão desprovido de li-
vrarias, tão ignorado
pela maioria das nos-
sas editoras, mas já
arrancado, há muito da
antiga apatia cultural,
pelo rádio e escolas
do grau médio e supe-
rior – e agora também
pela televisão – está
há muito reclamando
maior facilidade de li-
vros”.

“A  feira de Avaré –
concluiu - foi um belo
empreendimento cultu-
ral. E mais ainda, acha-
mos que a iniciativa
avareense deve propa-

gar-se por todo o in-
terior, de maneira a
que o sonho de Cas-
tro Alves e de Mon-
teiro Lobato se reali-
ze em nossa terra”.

Contudo, somente
quase meio século
depois dessa feira é
que Avaré retoma
objetivamente suas
atenções para real-
çar a importância da
leitura, graças aos
esforços da equipe
técnica da Bibliote-
ca Pública Munici-
pal “Professor Fran-
cisco Rodrigues dos
Santos”.

Aberta em 1985,
na gestão de Paulo
Dias Novaes (1928-
2007), essa bibliote-
ca, hoje com acervo
de 20 mil  l ivros,
projeta ser mais que
um centro de leitura:
quer se transformar
num largo canal de
intercâmbio cultural
na comunidade, a
partir da realização
da 1ª Semana Avare-
ense do Livro.
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