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M Ú S I C A :

Músicos de várias partes do país
participam da 30ª FAMPOP

Músicos de várias par-
tes do país participarão da
30ª edição da Feira Ava-
reense de Música Popular
– FAMPOP -. Represen-
tantes de vários estados,

SISTEMA VIÁRIO

Asfalto de diversas ruas
beneficiará população avareense

190 casas do Camargo terão asfalto concluído até o final de 2012
Página 11.

como Rio de Janeiro, Dis-
trito Federal, Mato Gros-
so, Piauí, Rio Grande do
Norte, Pará, estarão no
palco mostrando seus ta-
lentos. Página 10.

O compositor e
cantor mineiro
Lô Borges será
o patrono do
festival

Uma das ruas das 190 casas do Bairro Camargo

OSESP Itinerante se apresenta
em Avaré na próxima semana

Página 6.

Quinteto de Sopro
da Osesp

SEBRAE realizará consultorias e palestras
gratuitas no mês de outubro

Página 6.
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ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

QUEM PRECISA, ENCONTRA.
QUEM PROCURA, CONTRATA.

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

VAGAS DE EMPREGO

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

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

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

CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL), ENTRADA  PELA RUA CEARÁ.

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

05 auxiliar de enfermagem
01 auxiliar de enfermagem do trabalho
80 motorista carreteiro
09 operador de colhedor florestal
02 nutricionista
01 churrasqueiro
01 pizzaiolo
02 cozinheiro
10 costureira industrial
03 auxiliar de confecção
02 dentista
01 caseiro (Rubião Junior)
02 auxiliar de cozinha
01 supervisor de vendas
01 vendedor interno
01 vendedor de serviços
01 auxiliar de escritório comercial
01 projetista de móveis
01 mecânico de máquinas agrícolas
01 auxiliar de almoxarifado (curso empilhadeira)
03 domestica faxineira
01 domestica diarista
01 jardineiro
01 marceneiro
02 técnico em informática
01 manicure
01 farmacêutico
02 auxiliar de limpeza
01 motoboy
02 professor de inglês
01 operador de motoniveladora
01 operador de trator esteira
01 comprador
01 açougueiro
01 atendente de balcão
01 ajudante de padeiro

FALECIMENTOS
FALECIMENTOS PERÍODO DE

27/09/12 A 20/09/2012

Mauro Alves
*01/01/1958   +27/09/2012

João Miguel Carvalho
*16/11/1956   +28/09/2012

Roque do Amaral
*06/09/1930  +28/09/2012

Maria José Brizola Forte Bertolaccini
*01/05/1922  +29/09/2012

Saul Matheus Bertolaccini
*18/06/1930  +30/09/2012
José Augusto da Silva

*07/08/1964   + 30/09/2012
Dirceu Luiz Soares

*23/12/1947   +30/09/2012
Lourival Ribeiro dos Santos

*04/10/1946   +01/10/2012
Manoel Vasques

*15/02/1938   +01/10/2012
José Antônio Nascimento
*12/09/1968   +01/10/2012
Fabiano de Oliveira Pinto
*19/06/1976  +01/10/2012

Leonardo Vieira
*25/05/1984   +02/10/2012
Lazaro Nunes Baptista

*06/08/1921  +03/10/2012
Jonas Rogério Dos Santos

+03/10/2012

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 05/2012 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2012
A Santa Casa de Misericórdia de Avaré faz saber que se acha
aberta licitação na modalidade Pregão Presencial nº 03/2012, Pro-
cesso nº  05/2012, do tipo menor preço global, que visa à aquisi-
ção de 01 Arco para Procedimentos Cirúrgicos, conforme anexo II
do edital. O credenciamento e sessão pública serão realizados a
partir das 09hrs00min do dia 23/10/2012, na Santa Casa de Mise-
ricórdia de Avaré. O edital estará disponível na Santa Casa de Mi-
sericórdia de Avaré, localizada na rua Paraíba, nº 1003, centro,
Avaré/SP, no site www.santacasaavare.com.br ou através do ende-
reço eletrônico scasacompras@gmail.com. Maiores informações
poderão ser obtidas pelo telefone (14) 37119100, ramal 123.

A Secretaria Municipal
de Indústria, Comércio,
Ciência e Tecnologia da
Estância Turística de Ava-
ré, informa à população
que todos os documentos
referentes ao Plano Seto-
rial foram protocolados em
tempo hábil no dia 24/08/
2012 e fará parte integran-
te do Plano Diretor, de
acordo LC 154/2011.

O Plano contém o di-
recionamento de metas e
prioridades no que se re-
fere ao setor industrial em
uma política de desenvol-
vimento econômico do
município, abordando as
seguintes diretrizes: incen-
tivar a atração de investi-
mentos públicos ou priva-
dos, nacionais ou estran-
geiros, compatibilizando o
desenvolvimento econô-
mico, a geração de empre-
gos e o equilíbrio ambien-
tal; dinamizar a economia,
integrando-se as ativida-

DESENVOLVIMENTO URBANO

Indústria e Comércio
protocola Plano Setorial

des industrial, comercial,
agrícola, cultural e turísti-
ca; investir na qualificação
de mão de obra.

Além de possuir tam-
bém ações estratégicas
do Plano Municipal In-
dustrial, Comercial e de
Serviços como: estratégia
de captação de recursos
externos para investir na
infraestrutura industrial;
estudo para criação de in-
cubadoras de empresa;
parâmetros para Zonas
Industriais e Comerciais
– ZIC – de modo a ga-
rantir a identidade de ope-
ração e gestão das ativi-
dades; planejar e fomen-
tar de novo Distrito In-
dustrial; regulamentar e
implementar a Lei Geral
Municipal, de modo a es-
tabelecer normas gerais
que confiram tratamento
privilegiado as microem-
presas e empresas de pe-
queno porte.

A Prefeitura Municipal
da Estância Turística de
Avaré, através da Secre-
taria de Assistência e De-
senvolvimento Social, está
oferecendo curso profissi-
onalizante de Monitor de
Recreação através do pro-
grama PRONATEC. O
curso terá início no dia 08
de setembro de 2012, com
duração de 160 horas/aula.

O curso será
ministrado no Instituto Fede-
ral - Campus de Avaré de
segunda à sexta-feira, das
13h00 às 17h00 e terá a du-
ração de 3 meses, totalmen-
te gratuitos.
Os alunos receberão ainda
auxílio para transporte e ali-
mentação. Neste curso, os

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Prefeitura oferece curso de
Monitor de Recreação pelo

Programa PRONATEC
alunos aprenderão técnicas de
recreação de crianças, adul-
tos e terceira idade, tornan-
do-se capacitados a trabalha-
rem em hotéis e eventos.

O Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico
e Emprego – PRONATEC
- foi criado pelo Governo
Federal, em 2011, com o
objetivo de ampliar a oferta
de cursos de educação pro-
fissional e tecnológica.

As inscrições devem
ser feitas no barracão de
Arte e Costura, Rua Cea-
rá 1206.

Mais informações pelo
telefone 3732-6599 com
Carolina Javaro, interlocu-
tora Municipal PRONA-
TEC, Avaré – SP.
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JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de realização Show Artístico Cantor Chico Cesar
na 30ª FAMPOP.
Fornecedor : Agencia Produtora Ediçoes Musicais L Tda
Empenhos : 10732/2012
Valor : R$ 24.000,00
Avaré, 06 de Outubro 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 manutenção preventiva e corretiva em equipa-
mentos médicos.
Fornecedor : Angela Regina Gomes B. Silva ME
Empenhos : 7645, 7646, 7647/2012
Valor : R$ 4.800,00
Avaré, 06 de Outubro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de aquisição de cestas básicas para distribuição
as famílias carentes.
Fornecedor : Calvo Comercial Importação e Exportação Ltda
Empenhos : 7756/2012
Valor : R$ 5.880,00
Avaré, 06 de Outubro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de gêneros alimentícios.
Fornecedor : Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda EPP
Empenhos : 1 1481/2012
Valor : R$ 5.637,03
Avaré, 06 de Outubro 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 locação de multifuncional.
Fornecedor : Color Printer Locação e Comercio de Equip. Ltda EPP
Empenhos : 1 1825, 11826, 10418/2012
Valor : R$ 10.074,00
Avaré, 06 de Outubro 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 material elétrico.
Fornecedor : Comercio de Material Eletrico Avare Ltda ME
Empenhos : 1 1831/2012
Valor : R$ 5.174,50
Avaré, 06 de Outubro 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 poste completo monofásico.
Fornecedor : Eletromil Instalaçoes Eletricas Ltda ME
Empenhos : 9024/2012
Valor : R$ 10.155,00
Avaré, 06 de Outubro 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 contratação de Show Artístico do Grupo Cin-
co a Seco na 30ª FAMPOP.
Fornecedor : Euforia Paulistana Produçoes Artisticas Ltda
Empenhos : 10768/2012
Valor : R$ 12.000,00
Avaré, 06 de Outubro 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 mão de obra para reforma geral de motoniveladora e fornecimen-
to de peças.
Fornecedor : Fatima S. C. T rinca Peças ME
Empenhos : 1 1728, 11729/2011
Valor : R$ 152.628,00
Avaré, 06 de Outubro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de gêneros alimentícios.
Fornecedor : J. E. Rissi Alimentos ME
Empenhos : 351 1/2012
Valor : R$ 2.935,05
Avaré, 06 de Outubro 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 contratação de Show Artístico do Cantor Lo
Borges & Banda na 30ª FAMPOP.
Fornecedor : LBM Produçoes Ltda
Empenhos : 10770/2012
Valor : R$ 35.000,00
Avaré, 06 de Outubro 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 medicamentos.
Fornecedor : Luiz A. Dos Santos Drogaria EPP
Empenhos : 1 1767/2012
Valor : R$ 3.750,23
Avaré, 06 de Outubro 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 conserto da modeladora da padaria Municipal.
Fornecedor : M. Refrigeração Ltda
Empenhos : 5978/2012
Valor : R$ 1.050,00
Avaré, 06 de Outubro 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 ônibus para transporte de Bandas
Municipais de cidades que participarão das Festividades do Aniversa-
rio de Avaré.
Fornecedor : Marcos Donizete Lima da Silva Capao Bonito ME
Empenhos : 1 1822/2012
Valor : R$ 3.000,00
Avaré, 06 de Outubro 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 material elétrico.
Fornecedor : Maria Regina Martins Materiais Eletricos ME
Empenhos : 6046, 1 1564/2012
Valor : R$ 1.350,00
Avaré, 06 de Outubro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviços prestado com impressos.
Fornecedor : Marquinhos Artes Graficas Ltda ME
Empenhos : 1 1566/2012
Valor : R$ 2.735,00
Avaré, 06 de Outubro 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 especializado de coleta, transporte, tratamento
adequado e destino final dos resíduos dos serviço de saúde.
Fornecedor : Medic T ec Ambient al Lt da ME
Empenhos : 9533/2012
Valor : R$ 51.666,00
Avaré, 06 de Outubro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de marmitex.
Fornecedor : Pedro Villen Neto ME
Empenhos : 4680, 10452/2012
Valor : R$ 1 1.296,00
Avaré, 06 de Outubro de 2012.

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

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de apresentação artística do grupo Altino Toledo
& Imperial Regional na 30ª FAMPOP.
Fornecedor : PP A Publicidade e Promoções Art. S/C Lt da ME
Empenhos : 12173/2012
Valor : R$ 8.800,00
Avaré, 06 de Outubro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço de operação e manutenção no aterro
sanitário de Avaré.
Fornecedor : Quebec Construçoes e T ecnologia Ambient al S/A
Empenhos : 7408/2012
Valor : R$ 151.353,30
Avaré, 06 de Outubro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço  de informática educacional.
Fornecedor : Sem Fronteiras T ecnologia Educacional Lt da
Empenhos : 660, 661/2012
Valor : R$  103.000,00
Avaré, 06 de Outubro 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 fretamento de ônibus para atletas da Secreta-
ria de Esporte.
Fornecedor : Viaçao Lira Ltda
Empenhos : 8957/2012
Valor : R$ 157.000,00
Avaré, 06 de Outubro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 143/12 – PROCESSO Nº. 568/12

Objeto: Locação de meio de transporte para realização de passeios
na Represa Jurumirim.
Data de Encerramento: 16 de outubro de 2012 das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 16 de outubro 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,
28 de setembro de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 144/12 – PROCESSO Nº. 569/12
Objeto: Aquisição de produtos alimentícios para serem distribuídos
durante a exibição de peça teatral.
Data de Encerramento: 17 de outubro de 2012 das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 17 de outubro 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,
27 de setembro de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 146/12 – PROCESSO Nº. 589/12
Objeto: Aquisição de uniformes, agasalhos e roupas sociais para a
SEMADS.
Data de Encerramento: 22 de outubro de 2012 das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.

Data de abertura: 22 de outubro 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, 05 de outubro de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 147/12 – PROCESSO Nº. 590/12
Objeto: Contratação de empresa para realização de cursos de Ope-
rador de Empilhadeira e Fermentação.
Data de Encerramento: 22 de outubro de 2012 das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 22 de outubro de 2012  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax
(14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística de
Avaré, 05 de outubro de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 148/12 – PROCESSO Nº. 591/12
Objeto: Aquisição de serviços de faixa digital para divulgação de cam-
panhas vinculadas ao CREAS.
Data de Encerramento: 23 de outubro de 2012 das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 23 de outubro 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, 05 de outubro de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 149/12 – PROCESSO Nº. 592/12
Objeto: Locação de transporte para passeio de 28 pessoas até a
Represa.
Data de Encerramento: 25 de outubro de 2012 das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 25 de outubro 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, 05 de outubro de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 163/12 – PROCESSO Nº. 571/12
Objeto: Aquisição de material odontológico para o CEO.
Recebimento das Propostas: 08 de outubro de 2012 das 8hs até 18
de outubro de 2012 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 18 de outubro de 2012 das 09:35 às 09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 18 de outubro de 2012 às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 01 de outubro de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 164/12 – PROCESSO Nº. 572/12
Objeto: Aquisição de aspirador de pó e tanquinho para o setor de
limpeza da Secretaria de Educação.
Recebimento das Propost as: 11 de outubro de 2012 das 8hs até 23
de outubro de 2012 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 23 de outubro de 2012 das 09:35 às 09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 23 de outubro de 2012 às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 02 de outubro de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 165/12 – PROCESSO Nº. 573/12
Objeto: Aquisição de telhas tipo kalhetão para manutenção de prédio público.
Recebimento das Propostas: 09 de outubro de 2012 das 8hs até 19
de outubro de 2012 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 19 de outubro de 2012 das 09:35 às 09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 19 de outubro de 2012 às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 02 de outubro de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 166/12 – PROCESSO Nº. 574/12
Objeto: Aquisição de roçadeira e cortador de grama.
Recebimento das Propostas: 09 de outubro de 2012 das 8hs até 19
de outubro de 2012 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 19 de outubro de 2012 das 13:35 às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 19 de outubro de 2012 às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 02 de outubro de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 167/12 – PROCESSO Nº. 575/12
Objeto: Aquisição de materiais de escritório para ser usado em tra-
balho educativo realizado pela Vigilância Sanitária.
Recebimento das Propostas: 10 de outubro de 2012 das 8hs até 22
de outubro de 2012 às 09:30 horas.

Abertura das Propostas: 22 de outubro de 2012 das 09:35 às 09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 22 de outubro de 2012 às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 01 de outubro de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/12
PROCESSO Nº. 545/12

Objeto:  Aquisição de materiais para uso na Garagem Municipal.
Recebimento das Propost as:11 de outubro de 2012 das 8hs até 22
de outubro de 2012  às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 22 de outubro de 2012  das 13:35 às 13:50 horas
Data de abertura da sessão: 22 de outubro  de 2012 às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – Prefeitura da Estância T urísti-
ca de Avaré, 02 de outubro de 2012 –  Crislaine Aparecida San-
tos – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 155/12
PROCESSO Nº. 550/12

Objeto:  Aquisição de kits de telefonia para manutenção das secretarias.
Recebimento das Propost as:11 de outubro de 2012 das 8hs até 23
de outubro de 2012  às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 23 de outubro de 2012  das 13:35 às 13:50 horas
Data de abertura da sessão: 23 de outubro  de 2012 às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – Prefeitura da Estância T urísti-
ca de Avaré, 03 de outubro de 2012 –  Crislaine Aparecida San-
tos – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  a Empresa RICARDO FILGUEIRAS GOMES 17395807880 ,
objetivando a locação de mesas e cadeiras para a 30ª FAMPOP, rela-
tiva ao Pregão Presencial nº. 122/12 – Processo nº. 502/12 - Ho-
mologado em: 12/09/2012 .

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  a Empresa AVABAN – PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME,
objetivando a locação de banheiros químicos para a 30ª FAMPOP,
relativa ao Pregão Presencial nº. 123/12 – Processo nº. 503/12 -
Homologado em: 12/09/2012 .

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  a Empresa BENEDICTO MACHADO SONORIZAÇÃO - ME ,
objetivando o gerenciamento e contratação de 03 jurados para a fase
avareense e 06 para a fase nacional da 30ª FAMPOP, relativa ao Pre-
gão Presencial nº. 134/12 – Processo nº. 537/12 - Homologado
em: 24/09/2012 .

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA  a Empresa IRENE MARIA DA SILVA AVARÉ ME ,
objetivando a aquisição de materiais e mão de obra para
readequação do Teatro Municipal, relativa ao Pregão Eletrôni-
co nº. 147/12 – Processo nº. 525/12 - Homologado em: 21/
09/2012.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA  a Empresa IRENE MARIA DA SILVA AVARÉ ME ,
objet ivando a aquisição de bases para cadeiras para
reaproveitamento de poltronas do Teatro Municipal, relativa ao Pre-
gão Eletrônico nº. 150/12 – Processo nº. 534/12 - Homologa-
do em: 25/09/2012 .

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  a Empresa PÂMELA COUTINHO ME , objetivando a aquisição
de materiais de pintura para o Coreto do Largo São João, relativa ao
Pregão Eletrônico nº. 154/12 – Processo nº. 548/12 - Homologa-
do em: 02/10/2012 .
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RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 177/12 – Processo nº. 500/12

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa RENATO MARANA,
com valor global de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais)
objetivando a aquisição de utensílios de cozinha para o CRAS I e
CRAS II, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 16 de agosto de 2012 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PREÇOS
Nº 010/11 – Processo nº. 307/1 1, Contrato (343/1 1), que faz entre si a
Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa ATLÂNTICA
CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, objetivando a am-
pliação da CEI “Dona Bidunga”, com prorrogação até 27 de dezembro de
2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PREÇOS
Nº 012/11 – Processo nº. 309/1 1, Contrato (364/1 1), que faz entre si a
Prefeitura da Estância T urística de Avaré e a empresa ATLÂNTICA
CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, objetivando a ampli-
ação da EMEB “Profª Zainy Zequi de Oliveira”, com prorrogação até 06 de
dezembro de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PREÇOS
Nº 013/11 – Processo nº. 323/1 1, Contrato (365/1 1), que faz entre si a
Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa ATLÂNTICA
CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, objetivando a am-
pliação da CEI “Maria Isabel Domingues Leal”, com prorrogação até 21
de dezembro de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 017/11 – Processo nº. 404/1 1, Contrato (380/1 1), que faz
entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa
MIRANDA RODRIGUEZ, PALAVÉRI E MACHADO - ADVOGADOS ,
objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de
consultoria e assessoria, com prorrogação até 10 de outubro de 2012
– Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA Nº 016/
12 – Processo nº. 062/12, Contrato (026/12), que faz entre si a Pre-
feitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa INSTITUTO
HYGIA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , objetivando a
contratação de empresa para prestação de serviços médicos de exa-
mes de diagnósticos, sendo ultrassom, colonoscopia e endoscopia,
com prorrogação até 06 de setembro de 2012. – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA Nº 016/
12 – Processo nº. 062/12, Contrato (026/12), que faz entre si a Pre-
feitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa INSTITUTO
HYGIA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , objetivando a
contratação de empresa para prestação de serviços médicos de exa-
mes de diagnósticos, sendo ultrassom, colonoscopia e endoscopia,
com prorrogação até 06 de dezembro de 2012. O valor desta prorro-
gação de contrato é de R$ 124.500,00 (cento e vinte e quatro mil e
quinhentos reais)  – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA Nº 017/12
– Processo nº. 063/12, Contrato (027/12), que faz entre si a Prefeitu-
ra da Estância T urística de Avaré  e a empresa INSTITUTO HYGIA
SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , objetivando a contratação
de empresa para prestação de serviços médicos de Plantões Médicos
no SAMU, com prorrogação até 06 de novembro de 2012. O valor desta
prorrogação de contrato é de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil
reais)  – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA Nº 018/12
– Processo nº. 064/12, Contrato (028/12), que faz entre si a Prefeitu-
ra da Estância T urística de Avaré  e a empresa INSTITUTO HYGIA
SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , objetivando a contratação
de empresa para prestação de serviços médicos de especialidades e
odontológicos para pacientes especiais, com prorrogação até 06 de
setembro de 2012.   Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA Nº 018/
12 – Processo nº. 064/12, Contrato (028/12), que faz entre si a Pre-
feitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa INSTITUTO
HYGIA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , objetivando a
contratação de empresa para prestação de serviços médicos de es-
pecialidades e odontológicos para pacientes especiais, com prorro-
gação até 06 de dezembro de 2012. O valor desta prorrogação de
contrato é de R$ 114.000,00 (cento e catorze mil reais)  – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA Nº 050/12
– Processo nº. 1 10/12, que faz entre si a Prefeitura da Estância
Turística de Avaré  e a empresa INSTITUTO HYGIA SAÚDE E DE-
SENVOLVIMENTO SOCIAL , objetivando a contratação de empresa
para prestação de serviços de plantões médicos no Pronto Socorro
Municipal, com prorrogação até 30 de setembro de 2012. O valor desta
prorrogação de contrato é de R$ 336.800,00 (trezentos e trinta e seis
mil e oitocentos reais)  – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 053/11 – Processo nº. 296/1 1, Contrato (290/1 1),
que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a
empresa COLOR PRINTER LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPA-
MENTOS LTDA - EPP, objetivando a locação de multifuncionais para
a Secretaria Municipal de Educação, com prorrogação até 19 de se-
tembro de 2012.   Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 053/11 – Processo nº. 296/1 1, Contrato (290/1 1),
que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a
empresa COLOR PRINTER LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPA-
MENTOS LTDA - EPP, objetivando a locação de multifuncionais para
a Secretaria Municipal de Educação, com prorrogação até 31 de de-
zembro de 2012. O valor desta prorrogação de contrato é de R$
31.346,00 (trinta e um mil trezentos e quarenta e seis reais).
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

ADITIVO DE CONTRATO
DISPENSA Nº 169/12 – Processo nº. 482/12 fica aditado o valor de R$
6.240,00 (seis mil duzentos e quarenta reais),  para a empresa MEGA
BRASIL  BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, o que corresponde a 24%
(vinte e quatro por cento ) do valor total adjudicado no processo
licitatório em questão objetivando a confecção de placas de inaugura-
ção - Assinatura do T ermo Aditivo em: 14 de setembro de 2012.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/10 – Processo nº. 419/10 fica aditado
o valor de R$ 1.305,00 (hum mil trezentos e cinco reais),  para a
empresa CAROLINA CORRÊA JOSÉ ME, o que corresponde a apro-
ximadamente 8,58% (oito vírgula cinquenta e oito  por cento ) do
valor total adjudicado no processo licitatório em questão objetivando
o fornecimento de material de construção para o Conjunto Habitacional
Avaré G - Assinatura do T ermo Aditivo em: 01 de outubro de 2012.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/11 – Processo nº. 434/1 1 fica aditado o
valor de R$ 2.359,00 (dois mil trezentos e cinquenta e nove reais),
para a empresa GUSTAVO FRANCISCO SANSON ME, o que
corresponde a aproximadamente 14,71% (catorze vírgula setenta e
um por cento ) do valor total adjudicado no processo licitatório em ques-
tão objetivando material e mão de obra de infraestrutura para a instalação
da rede de informática e telefonia para a Central de Regulação do SAMU
- Assinatura do T ermo Aditivo em: 19 de setembro de 2012.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 121/12 – Processo nº. 501/12, objetivando a aquisição de gêne-
ros de supermercado para o CRAS I e CRAS II, conforme preceitua o
“caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada
em: 20/09/12 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 126/12 – Processo nº. 513/12, objetivando a manutenção preven-
tiva e corretiva nos equipamentos médicos e odontológicos do DST/
AIDS, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e
suas alterações. - Revogada em: 26/09/12 – Rogélio Barchetti Urrêa
– Prefeito Municipal.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/12 – PROCESSO Nº 555/12

Considerando a impugnação da empresa PALLAS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA EPP e a resposta a esta impugnação encaminha-
da pela Secretaria Municipal de Saúde, a Senhora CRISLAINE
APARECIDA SANTOS, Pregoeira Oficial, no uso de suas atribuições
legais, DETERMINA a rerratificação do edital em epígrafe, nos se-
guintes termos:
Onde se lia:
13 – DOS PRAZOS
A entrega do objeto deverá ser efetuada imediatamente após assina-
tura contratual.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA
CONTRATUAL
A entrega do objeto deverá ser efetuada imediatamente após a assi-
natura contratual. O prazo de vigência deste termo é de 02 (dois)
meses.

Agora se leia:
13 – DOS PRAZOS
A entrega do objeto deverá ser efetuada em até 30 (trinta) dias após
assinatura contratual.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA
CONTRATUAL
A entrega do objeto deverá ser efetuada em até 30 (trinta) dias após a
assinatura contratual. O prazo de vigência deste termo é de 02 (dois)
meses.
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 18 de outubro de 2.012,
às 14 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 02 de outubro de 2.012

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº 016/12 – Processo nº 520/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: AGÊNCIA PRODUTORA EDIÇÕES MUSICAIS LTDA.
Objeto:  Contratação de empresa para realização de show artístico
do cantor Chico César na FAMPOP 2012.
Valor Global:  R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 22/08/2012.

Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº 017/12 – Processo nº 521/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: EUFORIA  PAULISTANA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
LTDA.
Objeto:  Contratação de empresa para realização de show artístico
do Grupo Cinco a Seco na 30ª FAMPOP.
Valor Global:  R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 27/08/2012.

Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº 018/12 – Processo nº 527/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: LBM PRODUÇÕES L TDA.
Objeto:  Contratação de empresa para realização de show artístico
do cantor Lô Borges & Banda na 30ª FAMPOP.
Valor Global:  R$ 35.000,00 (trint a e cinco mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 28/08/2012.

Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº 019/12 – Processo nº 531/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: TRUPE KEI PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA – ME.
Objeto:  Contratação de empresa para apresentação artística do Gru-
po Teatral Trupe Kei de Teatro, com o espetáculo “A Rosa, Rosa” no
VI FESESTE.
Valor Global:  R$ 1.750,00 (hum mil setecentos e cinquent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 03/09/2012.

Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº 020/12 – Processo nº 532/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: PALMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E SERVIÇOS LTDA.
Objeto:  Contratação de empresa para apresentação artística do Gru-
po Tecelagem com o espetáculo “Monóculo”, no VI FESESTE.
Valor Global:  R$ 1.750,00 (hum mil setecentos e cinquent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 03/09/2012.

Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº 021/12 – Processo nº 544/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: JULIANA  FATICHI 28273749860.
Objeto:  Contratação de empresa para apresentação artística do Gru-
po Cia. Dell’ Arte de Teatro com o espetáculo “Craudete, minha vida é
uma comédia”, no VI FESESTE.
Valor Global:  R$ 1.750,00 (hum mil setecentos e cinquent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 10/09/2012.

Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº 022/12 – Processo nº 547/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO.
Objeto:  Contratação de empresa para apresentação artística do Gru-
po Teatral Os Geraldos com os espetáculos “Hay Amor” e “Números”
no VI FESESTE.
Valor Global:  R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 1 1/09/2012.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 169/12 – Processo nº. 482/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: MEGA BRASIL  BRINDES PROMOCIONAIS LTDA.
Objeto:  Contratação de empresa para confecção de 50 unidades de
placas de inauguração.
Valor Global:  R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 28/08/2012.

continua na página 7
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OSESP Itinerante se apresenta
em Avaré na próxima semana

PROGRAMAÇÃO EM AVARÉ
QUINTETO DE METAIS

11 OUT QUI 20h00 Cineclube Avaré (CAC)
OFICINA MUSICAL

11 OUT 17h00 – 19h00 Cineclube Avaré (CAC)
QUINTETO DE CORDAS

12 OUT SEX 20h00 Cineclube Avaré (CAC)
OFICINA MUSICAL

12 OUT 15h00 – 17h00 Cineclube Avaré (CAC)
APRECIAÇÃO MUSICAL

13 OUT 9h00 – 12h00 Cineclube Avaré (CAC)
OFICINA MUSICAL

13 OUT 15h00 -  17h00 Cineclube Avaré (CAC)
QUINTETO DE SOPROS

13 OUT SÁB 18h00 Cineclube Avaré (CAC)
CORO DA OSESP

13 OUT SÁB 18h00 Igreja Matriz São Benedito - AVARÉ

CINE CLUBE AVARÉ
RUA RIO DE JANEIRO, 1763 – CENTRO

IGREJA MATRIZ DE SÃO BENEDITO
RUA PIAUÍ COM A RUA MATO GROSSO – LARGO SÃO

BENEDITO, 01 - CENTRO

Avaré recebe nos próxi-
mos dias 11, 12, 13 e 14 a
turnê Osesp Itinerante, que
percorre anualmente cida-
des do estado de São Paulo
oferecendo à população
uma série de atividades gra-
tuitas que incluem concer-
tos sinfônicos ao ar livre,
oficinas com músicos da
Osesp, cursos de aprecia-
ção musical com professo-
res especializados e diver-
sos concertos de música de
câmara e canto coral.

Coro da OSESP e Quarteto de Cordas

Dedicando-se à missão
de democratizar o acesso do
grande público à música sin-
fônica de qualidade, a Osesp
lançou em 2008 - e repetiu
em 2009 e 2010 - este pro-
jeto inovador, que alcançou
grande repercussão. Foram
o reconhecimento e a recep-
ção do público de cada ci-
dade, ao participar de diver-
sos concertos, aulas e ofici-
nas, que consolidaram a
Osesp Itinerante como um
projeto permanente.

ATIVIDADES
GRATUITAS

O projeto leva ao pú-
blico participante uma sé-
rie de atividades musicais
e educacionais inteiramen-
te gratuitas, que incluem
concertos sinfônicos ao ar
livre com a Osesp; ofici-
nas de instrumentos tanto
para alunos de música
como para interessados
em geral, ministradas pe-
los próprios instrumentis-
tas da orquestra; cursos de

apreciação musical com
professores especializados
e diversos concertos de
música de câmara e coral.

OFICINAS
As Oficinas de Cordas,

Madeiras e Metais duram
cerca de duas horas e po-
dem caminhar por diver-
sas áreas, desde dicas de
aprendizado e aperfeiçoa-
mento, demonstrações dos
instrumentos, explicações
sobre as possíveis forma-
ções de câmara e execu-

ção comentada de trechos
de obras.  Poderão parti-
cipar das oficinas pessoas
com ou sem conhecimen-
to musical. Aos alunos de
música, é sugerido levar
seus instrumentos.
CURSO DE
APRECIAÇÃO MUSICAL

Destinado igualmente
ao público com ou sem

conhecimento musical, é
composto por três módu-
los de três horas cada que
procuram cobrir o vasto
território musical, abran-
gendo diversas escolas e
épocas (da Antiguidade ao
Expressionismo). Os mó-
dulos acontecem das 9h00
às 12h00 nos três dias do
evento.

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

O SEBRAE, em par-
ceria com a Prefeitura
Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré, através da
Sala do Empreendedor
com Movimento “Empre-
endedorismo Avaré 2012:
A BUSCA” e da ACIA,
realizará, neste mês de
outubro, consultoria espe-
cializada em Marketing e
Administração e palestra
com o tema: “Processo de

SEBRAE realizará consultorias e palestras gratuitas no mês de outubro
Administração de Esto-
ques” para empreendedo-
res do município.

A próxima consultoria
especializada sobre Plane-
jamento e Marketing será
realizada 11 de outubro de
2012, quinta-feira, no pré-
dio da ACIA, localizado na
Rua Rio de Janeiro n.º 1622,
das 08h00 às 17h00. A pa-
lestra com o tema “Proces-
so de Administração de Es-

toques” será realizada tam-
bém na ACIA – Associação
Comercial Industrial Agro-
pecuária de Avaré, no dia
17 de outubro de 2012.

Os empresários interes-
sados em participar da con-
sultoria devem comparecer
a ACIA na referida data e
horário ou agendar previa-
mente pelo telefone 3711-
2500 Ramal: 223 na Sala
do Empreendedor e pelo

SEBRAE-Botucatu pelo
telefone (14) 3815-9020.

As inscrições para a pa-
lestra estão sendo realiza-
das no prédio da ACIA, pelo
site acia@aciaavare.com.br
ou pelo telefone 3711-1366.
A Prefeitura informa ainda
que a partir de novembro,
todas as quartas-feiras um
consultor SEBRAE estará
atendendo todas as empre-
sas de Avaré na ACIA.



Modalidade: Dispensa nº. 177/12 – Processo nº. 500/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: RENATO MARANA.
Objeto:  Aquisição de utensílios de cozinha para o CRAS I e CRAS II.
Valor Global:  R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 16/08/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 180/12 – Processo nº. 522/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: AVAREMED DISTRIBUIDORA LTDA – ME.
Objeto:  Aquisição do medicamento Questran Light 4gr, para atendi-
mento de mandado judicial.
Valor Global:  R$ 1.797,00 (hum mil setecentos e novent a e sete reais).
Data da Assinatura do Contrato: 10/08/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 181/12 – Processo nº. 528/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: VIAÇÃO LIRA  LTDA.
Objeto:  Fretamento de 02 ônibus para pacientes da Secretaria da
Saúde, para viagens a Botucatu e São Paulo.
Valor Global:  R$ 136.000,00 (cento e trint a e seis mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 183/12 – Processo nº. 539/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: MARIA  JOSÉ DE CARVALHO SOUSA ME.
Objeto:  Aquisição de cadeira de rodas adequada para criança especial.
Valor Global:  R$ 1.940,00 (hum mil novecentos e quarent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 05/09/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 184/12 – Processo nº. 542/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: ACN – TURISMO E AGENCIA DE VIAGENS LTDA.
Objeto:  Locação de 01 ônibus para transporte da Banda Marcial da
Guarda Mirim de Itararé, para o desfile de aniversário de Avaré.
Valor Global:  R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 1 1/09/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 184/12 – Processo nº. 542/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: VIAÇÃO PIRAJU L TDA – EPP.
Objeto:  Locação de 02 ônibus para transporte da Banda Municipal
de Piraju, para o desfile de aniversário de Avaré.
Valor Global:  R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais).
Data da Assinatura do Contrato: 1 1/09/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 184/12 – Processo nº. 542/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: MARCOS DONIZETI LIMA  DA SILVA CAPÃO BONITO – ME.
Objeto:  Locação de 02 ônibus para transporte da Banda Municipal
de Capão Bonito, para o desfile de aniversário de Avaré.
Valor Global:  R$ 3.000,00 (três mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 13/09/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 184/12 – Processo nº. 542/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: VICAMPE TRANSPORTES & TURISMO L TDA – EPP.
Objeto:  Locação de 02 ônibus para transporte da Banda Municipal
de Cesário Lange, para o desfile de aniversário de Avaré.
Valor Global:  R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 14/09/2012.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 1 15/12 – Processo nº. 453/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: TRANSFORMERS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA – EPP.
Objeto:  Aquisição de veículos tipo VAN para atender alunos da rede
municipal da zona rural e urbana.
Valor Global: R$ 351.800,00 (trezentos e cinquent a e um mil e
oitocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 17/08/2012.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 122/12 – Processo nº. 502/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: RICARDO FILGUEIRAS GOMES 17395807880.
Objeto:  Locação de mesas e cadeiras para a 30ª FAMPOP.
Valor Global: R$ 2.070,00 (dois mil e setent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 17/08/2012.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 123/12 – Processo nº. 503/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: AVABAN – PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME.
Objeto:  Locação de banheiros químicos para a 30ª FAMPOP.
Valor Global: R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 12/09/2012.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 124/12 – Processo nº. 504/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: EXTIMPEL  – EXTINTORES PLATINENSE LTDA – EPP.
Objeto:  Serviço de recarga de extintores, testes hidrostáticos e pin-
tura para CEI’s e EMEB’s.
Valor Global: R$ 4.524,00 (quatro mil quinhentos e vinte e qua-
tro reais).
Data da Assinatura do Contrato: 13/09/2012.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 127/12 – Processo nº. 514/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: DIEGO BRAGA – ME.
Objeto:  Prestação de serviços de monitoramento e pessoal de rotina
disciplinar com 20 (vinte) integrantes para a 30ª FAMPOP.
Valor Global: R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 17/09/2012.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 128/12 – Processo nº. 515/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: BENEDICTO MACHADO SONORIZAÇÃO – ME.
Objeto:  Contratação de empresa para prestação de serviços de dire-
ção de palco, produção local e produção artística da 30ª FAMPOP.
Valor Global: R$ 5.850,00 (cinco mil oitocentos e cinquent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 17/09/2012.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 129/12 – Processo nº. 516/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: BENEDICTO MACHADO SONORIZAÇÃO – ME.
Objeto:  Contratação de empresa para 76 serviços de carregadores
para descarga, carga e montagem dos equipamentos de som, ilumi-
nação e equipamentos dos artistas e apoio da 30ª FAMPOP.
Valor Global: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 18/09/2012.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 130/12 – Processo nº. 517/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS L TDA – EPP.
Objeto:  Contratação de serviços gráficos para impressão de livros.
Valor Global: R$ 7.737,00 (sete mil setecentos e trint a e sete reais).
Data da Assinatura do Contrato: 18/09/2012.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 134/12 – Processo nº. 537/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: BENEDICTO MACHADO SONORIZAÇÃO – ME.
Objeto:  Gerenciamento e contratação de 03 jurados para a fase
avareense e 06 para a fase nacional da 30ª FAMPOP.
Valor Global: R$ 9.150,00 (nove mil cento e cinquent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 24/09/2012.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 142/12 – Processo nº. 508/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: FIORENZE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRO-
DUTOS DIVERSOS LTDA ME.
Objeto: Aquisição de sacos de ráfia para pavimentação asfáltica.
Valor Global: R$ 132.250,00 (cento e trint a e dois mil duzentos e
cinquenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 13/09/2012.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 143/12 – Processo nº. 509/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: RODA   BRASIL  COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCU-
LOS LTDA EPP.
Objeto: Aquisição de pneus para a frota da Educação.
Valor Global: R$ 12.880,00 (doze mil oitocentos e oitent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 13/09/2012.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 147/12 – Processo nº. 525/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: IRENE MARIA  DA SILVA AVARÉ ME.
Objeto: Aquisição de materiais e fornecimento de mão de obra para
readequação do Teatro Municipal.
Valor Global: R$ 4.076,00 (quatro mil setent a e seis reais).
Data da Assinatura do Contrato: 21/09/2012.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 150/12 – Processo nº. 534/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: IRENE MARIA  DA SILVA AVARÉ ME.
Objeto: Aquisição de bases para cadeiras para reaproveitamento de
poltronas do Teatro Municipal.
Valor Global: R$ 7.601,00 (sete mil seiscentos e um reais).
Data da Assinatura do Contrato: 25/09/2012.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 154/12 – Processo nº. 548/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: PÂMELA COUTINHO ME.
Objeto: Aquisição de materiais de pintura para o Coreto do Largo
São João.
Valor Global: R$ 2.278,48 (dois mil duzentos e setent a e oito
reais e quarenta e oito centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 02/10/2012.

LEGISLATIVO

ATO DA MESA Nº 20/2012
Dispõe sobre nomeação da Funcionária ANDRÉIA CRISTINA
ALVES TORRES para ocupar o Cargo em “COMISSÃO”, de

Assessora de Gabinete da Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré e dá outras providências.

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:-
Art. 1º -  Fica nomeada a Sra, ANDRÉIA CRISTINA ALVES TORRES,
brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº
20.156.545-6, inscrita no CPF/MF sob nº 118.966.788-66, para ocu-
par o Cargo em “Comissão” de Assessora de Gabinete da Câmara
de Vereadores da Estância Turística de Avaré, criado pela Resolução
nº 349/2009, cujos vencimentos serão o da referência 5 (cinco) da Lei
nº 876, de 03 de outubro de 2.006.
Art. 2 º - A referida funcionária deverá exercer as funções inerentes ao
cargo, ou seja: auxiliar nos serviços de natureza administrativa, espe-
cíficos do gabinete dos Senhores Vereadores; redigir, digitar, conferir,
corrigir ofícios ou quaisquer outros tipos de correspondência oficial;
digitar, conferir e corrigir proposituras, projetos, emendas, relatórios,
planilhas, tabelas, encaminhados por seus (suas) superiores (as) hi-
erárquicos (as); operar softwares e sistemas de informática, inserin-
do dados necessários ao bom atendimento dos serviços da Câmara e
do gabinete; conferir, ordenar e arquivar processos, publicações ofici-
ais, documentos, livros, periódicos, prontuários; atender o público,
fornecendo informações gerais atinentes ao serviço realizado, pesso-
almente, por meio eletrônico ou por telefone; auxiliar nas sessões
ordinárias, extraordinárias, solenes, nos atos solenes e atividades
oficiais da Câmara, no tocante aos serviços administrativos para o
bom andamento dos trabalhos; comunicar ao (à) superior (a) hierár-
quico (a) os problemas que prejudiquem o desenvolvimento dos traba-
lhos; propor ao (à) superior (a) hierárquico (a) a adoção de medidas
capazes de simplificar e facilitar a execução dos trabalhos afetos ao
seu serviço; atender a outros serviços da Câmara que forem determi-
nados pelos (as) superiores (as) hierárquicos (as); zelar pelo bom
estado de conservação e de funcionamento dos materiais e equipa-
mentos existentes no setor, executar tarefas correlatas no âmbito de
suas atribuições às atividades atribuídas pela Presidência
Art. 3º  - Este Ato entrará em vigor nesta data, após sua publicação no
local de costume.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
05 de outubro de 2012

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, na data supra.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

MARIALVA ARAÚJO DE
SOUZA BIAZON

Presidente

ROBERTO ARAÚJO
Vice-Presidente

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
1º Secretário

RODIVALDO RIPOLI
2º Secretário

AVARÉ, 06 DE OUTUBRO DE 2012 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 584 7

Aviso a População de Avaré
Fica prorrogado até o dia 31 de dezembro de
2012 o recadastramento de todos que possuirem
terrenos vagos no Cemitério Municipal de Avaré
e que terão de  comparecer na Administração
munidos dos documentos pertinentes ao mesmo.
O não comparecimento até a data estipulada acarreta-
rá na perda dos direitos do referido terreno.
Administração: Rua Goiás, s/n° (V elório Munici-
pal) - Avaré/SP - Tel. (14) 3732-5105.



ORDEM DO DIA
CIRCULAR N º 32/2012 - DG              Avaré, 02 de Outubro de 2.012

Exmo. (a) Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
08/10/2012 - 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 08 de Outubro do corrente ano, que tem seu
inicio marcado para as 18h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI N.º 118/2012 - Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Autoriza o Executivo Municipal a conceder dentro da dispo-
nibilidade financeira subvenção e repassar recursos municipal e fede-
ral mediante convênio a Santa Casa de Misericórdia de Avaré e assi-
nar termos de parceria, visando a execução do projeto “Pró-Santa
Casa”, conforme especifica  e adota outras providências.
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 118/2012 e dos Pareceres do
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (vist as Vers. Rosângela/
Jair Canovas/Roberto)
2. PROJETO DE LEI N.º 120/2012 - Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Altera o Artigo 2º da Lei nº 1.576 de 22 de maio de 2012 e
dá outras providências. (Crédito R$ 161.154,00).
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 120/2012 e dos Pareceres do
Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (vistas
Ver. Roberto)
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

SESSÃO DO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2012
INDICAÇÃO

JAIR CANOVAS ALVES FERREIRA
-para que através do setor competente, providencie operação tapa-
buracos em toda a extensão da Rua Antônio Peres Y Peres, no Bair-
ro Vila São Luiz.
-para que através do setor competente, providencie operação tapa-
buracos em toda a extensão da Rua Maneco Dionísio, no Bairro Jar-
dim Planalto, bem como a retirada de entulhos e materiais de cons-
truções das calçadas.
-para que através do setor competente, providencie limpeza de terre-
nos, praças e jardins em toda a extensão da Rua Bastos Cruz, no
Bairro Centro.
-para que através do setor competente, providencie operação tapa-
buracos em toda a extensão da Rua Arlindo Almeida Barros, no Bair-
ro Santa Mônica, bem como a retirada de entulhos e materiais de
construções das calçadas.
-para que através do setor competente, providencie operação tapa-
buracos em toda a extensão da Rua Alfredo Marques do Valle, no
Bairro Vila Operária, bem como limpeza de terrenos, retirada de entu-
lhos e materiais de construções das calçadas.
-para que através do setor competente, providencie limpeza de terre-
nos, praças e jardins, retirada de entulhos, galhadas, bem como tro-
ca de lâmpadas queimadas e conserto de buracos em todo o Bairro
Jardim Paineiras, em especial na Rua Jacy Coutinho.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que atra-
vés do setor competente providencie com urgência melhorias na
Rua Dorita no Bairro Jardim Paineiras,  uma vez que a referida
rua em dias de chuva fica intransitável por conta de alagamen-
tos, lamaçais e buracos.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que atra-
vés da Secretaria de Transportes e Sistemas Viários estude a
possibilidade de instalar redutor de velocidade (lombada)  na
Rua Higino Rotelli próximo ao numeral 2020, visto que, trata-se
de uma via movimentada, onde os veículos transitam em alta
velocidade, causando riscos de acidentes aos pedestres e mo-
radores do referido local.

ROSANGELA PAULUCCI P. PEREIRA
-para que através da Secretaria competente, providencie reparação
geral em todos os banheiros públicos de nossa cidade.
Justifica-se tal propositura, uma vez que os mesmos se encontram
numa situação calamitosa, denegrindo a imagem do município que
detém o título de estância turística.

REQUERIMENTO
MARIALVA ARAÚJO DE SOUZA  BIAZON – PRESIDENTA

-seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que através do setor competente,
esteja solicitando estudos para construção de bebedouros nas aca-
demias ao ar livre e pistas de skate espalhadas por nossa cidade.
A necessidade de urgência na implantação de bebedouros se deve ao
fato de que ficar sem se hidratar pode levar à fadiga precoce e até à
queda da pressão arterial durante os exercícios físicos. Sem contar
que, passar muito tempo sem beber um copo de água faz seu corpo
reter mais líquido do que o necessário para poder suportar essa “es-
cassez”.
-que sejam  oficiados votos de aplausos e parabenizações, ao Rotary
Club Jurumirim e extensivo a todo Grupo Bizungão, pelo sucesso no
Evento realizado no dia 23 de setembro na cidade de Sorocaba, um
belíssimo trabalho desenvolvido em prol da Campanha “Doe Orgãos
Salve Vidas”.  Ressaltando também o brilhante trabalho que esta par-
ceria Rotary Club e Grupo Bizungão têm desenvolvido em nosso Mu-
nicípio, divulgando esta significante campanha, nos fazendo refletir
sobre a Importância da doação de Órgãos.

ROBERTO ARAÚJO - VICE-PRESIDENTE
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor ALTIVINO RODRIGUES DA SILVA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo da Senhora MARIA PIEDADE BENGOZZI
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor JOSÉ AUGUSTO DA SILVA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor JOÃO MIGUEL DE CARVALHO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor DIRCEU LUIZ SOARES
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor MANOEL VASQUES

RODIVALDO RÍPOLI - 2º SECRETÁRIO
-para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe a elabo-
ração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos. A destinação dos
resíduos é um dos maiores problemas da sociedade atual. O aumen-
to do consumo ampliou a quantidade do lixo doméstico e do material
reciclável, geralmente usado como embalagem. Os resíduos de cons-
trução civil ou entulhos também se acumulam pelas cidades. Os resí-
duos sólidos de saúde e resíduos industriais exigem uma série de
cuidados especiais.
Como se vê, o que é tratado pelo senso comum como “lixo” é mais
complexo do que se possa imaginar. Além do planejamento sobre a
disposição desses resíduos, devemos considerar a infra-estrutura ne-
cessária, a possibilidade de reutilizar esses materiais, o envolvimento da
comunidade através da educação ambiental, o aspecto social dos resí-
duos, especialmente no aspecto da geração de renda, entre outros.
Uma cidade do porte de Avaré demanda um planejamento sobre a
questão, daí a necessidade da elaboração de um Plano Municipal de
Resíduos Sólidos.
-para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe a cria-
ção de uma incubadora de cooperativas no Município de Avaré. As
relações de emprego e trabalho sofreram constantes alterações no
decorrer dos tempos. Na sociedade atual, o trabalho informal tem
grande destaque, tendo em vista a mecanização dos processos pro-
dutivos, fato que gerou a demissão de muitos trabalhadores formais.
Nesse contexto, a criação de novas formas de trabalho surge como
algo urgente.
A Administração Pública, atenta ao bem-estar da população, deve
contribuir para que todos tenham acesso ao trabalho. As cooperati-
vas ou empresas autogestionárias populares são uma opção para
aqueles que não encontram mais espaço no restrito mercado de tra-
balho. Muitos municípios de nosso Estado já estão investindo na ex-
periência das incubadoras de cooperativas, com resultados positivos.
A parceria com universidades tem sido fundamental para o sucesso des-
ses empreendimentos, pois as mesmas dispõem de coordenadorias es-
pecíficas para esse tipo de atividade. A economia solidária é uma frente
importante a ser desenvolvida nos municípios brasileiros que acreditam no
desenvolvimento econômico baseado na criatividade e na competência de
sua população. Avaré deve também despertar para essa nova realidade.
-para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe o envio
de projeto ao Ministério das Cidades solicitando recursos para a im-
plantação do Plano Municipal de Macrodrenagem, de acordo com as
normas expostas na página eletrônica daquele Ministério. As enchentes
e inundações que assolam nosso município no período das chuvas,
além do grande número de erosões urbanas aqui existentes, foram
alguns dos fatores que motivaram a Secretaria Municipal de Planeja-
mento a coordenar, através de solicitação de consultoria à empresa
da área, um plano Municipal de Macrodrenagem.

Apresentado em audiência pública, esse plano é parte da revisão do
Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. O estudo realizado per-
mitiu a identificação de áreas prioritárias de intervenção através de
obras de galerias de águas pluviais, construção de “piscinões”, barra-
gens e outros instrumentos de drenagem, no intuito de minimizar os
impactos das chuvas em nosso município.
Por tratar-se de um problema que atinge milhares de municípios bra-
sileiros, o Ministério das Cidades lançou edital para financiamento de
projetos de drenagem urbana sustentável, estando o manual de orien-
tações à disposição na página eletrônica daquele ministério
(www.cidades.gov.br).
Acreditamos que o projeto feito em nosso município tem todas as carac-
terísticas necessárias para se enquadrar nesse edital, e seu envio ao
ministério poderá render a liberação dos recursos necessários às obras.
-para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe, a
disponibilização de recursos para realização de bibliotecas ramais
que atendem os bairros, estabelecendo parcerias que viabilizem a
informatização das mesmas. O hábito de leitura e a busca do conhe-
cimento são metas perseguidas pela maioria dos governos.  Em Avaré,
dispomos de equipamentos que permitem esse despertar.
A Biblioteca Municipal, instalada na Caic, está reunindo um amplo acervo
em um local de fácil acesso.  Mas com a realização das bibliotecas
ramais, instaladas em bairros distintos da cidade, possibilitará o aten-
dimento diretamente a comunidade, sem que a população precise se
deslocar até a Caic localizada próximo ao centro da cidade .
O Bibliônibus é outro equipamento que visa suprir a carência de espa-
ços de leitura, visitando os bairros de acordo com calendário pré-esta-
belecido para o empréstimo de livros. Ocorre que chegam a este gabi-
nete diversas solicitações da comunidade para a instalação de bibliote-
cas ramais em seus bairros, por tratar-se de estrutura permanente e
atender um maior número de usuários.  Acreditamos que a busca de
parcerias com a comunidade e a iniciativa privada para a ampliação
deste programa possibilitará não apenas um aumento do número de
equipamentos como também de serviços oferecidos, podendo haver a
informatização do sistema para que os usuários tenham acesso à in-
formações disponíveis em bibliotecas de todo o mundo.
-para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe que a
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento amplie o Progra-
ma de Hortas Comunitárias.
O Programa de Hortas Comunitárias é uma iniciativa simples, mas de
grande impacto para a população.  Além de fomentar pequenas pro-
duções de subsistência, este programa propicia à comunidade o apren-
dizado para manuseio das técnicas de plantio e sua sustentabilidade.
Pela relevância deste trabalho, acreditamos que seu alcance deva
ser ampliado, estimulando creches, escolas e comunidades a produ-
zirem legumes e vegetais para seu consumo e, em alguns casos,
comercialização dos produtos.
A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento dispõe de qua-
dro técnico fundamental para suporte dessas ações, podendo desen-
volver um trabalho de formação de multiplicadores para a implantação
dessas hortas comunitárias.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos,
voto de profundo pesar pelo falecimento da Sra. MARIA JOSÉ
BRISOLLA FORTE BERTOLACCINI ocorrido, no dia 29 de setembro
do corrente ano, fato esse que causou grande consternação perante
aos familiares e amigos, uma vez que se tratava de pessoa benquis-
ta, pertencente que era à família aqui radicada.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, que seja consignado em Ata de nossos traba-
lhos, votos de APLAUSOS E  PARABENIZAÇÕES ao Senhor NATA-
LINO VENÂNCIO AIRES FILHO pela homenagem recebida no 6º
FESESTE - Festival Estadual de Teatro ocorrido no dia 29 de setem-
bro do corrente ano.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, que seja consignado em Ata de nossos traba-
lhos, votos de APLAUSOS E  PARABENIZAÇÕES à toda Comissão
Organizadora do  6º FESESTE - Festival Estadual de Teatro, evento
ocorrido de 21 a 29 de setembro do corrente ano.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
-sejam oficiados votos de parabenização ao judoca Fernando Sanchez,
por ter conquistado o título de Campeão Brasileiro de Judô Sub-23 e,
com esse resultado, irá disputar a Seletiva Nacional para os Jogos
Olímpicos no Brasil – Rio 2016. Com 21 anos de idade, em sua traje-
tória esportiva, Fernando Sanchez acumula diversas conquistas im-
portantes, entre elas medalha de ouro nas seguintes competições:
Campeonato Sul-Americano, Campeonato Pré-Mundial, Campeonato
Paulista Sub-23, Campeonato Estadual do Interior, Copa Aleixo de
Jaú-SP e Jogos Regionais – Barra Bonita/SP.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EMEB - “Prof.ª”. Norma Lília Pereira
 Rua Maria Joaquina Fonseca Pereira n° 525

Bairro – Santa Mônica TEL: 3733-4308

Despacho do diretor da escola EMEB “Profª
Norma Lília Pereira” 03/10/2012

O diretor da escola com base no Decreto 3.265 de 03/07/2012 expe-
de os seguintes Atos Decisórios:
Ato Decisório nº 01/ 2012,
CAMILO BRARDA CORREA  RG: 33. 382. 387 - 4
Professor de Educação Básica II – Educação Especial. Efetivo da
EMEB “Prof.ª Norma Lília Pereira”, em Avaré, pretende acumular  car-
go de PEB – II Ed. Especial, do QM nas  EMEB. “Prof.ª Celina Villela
Duarte Bruno”, Avaré – SP, SME.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 02/ 2012,
CLÓVIS MAITANO  RG: 10. 918.035 - 5
Professor de Educação Básica I , Contratado  da  EMEB “Prof.ª Nor-
ma Lília Pereira”, em Avaré, pretende acumular cargo de PEB – I do
QM, na EMEF. “Pref. José Ferezin” na cidade de Arandú - SP.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 03/ 2012,
DENISE HELENA CARDOSO BARRETO RG: 13. 954. 597- 9
Professora de Educação Básica I. efetiva  da  EMEB “Prof.ª Norma
Lília Pereira”, em Avaré, pretende acumular  cargo de PEB – I  do QM
na EMEB. Prof.ª Maria Thereza de Oliveira Picalho, Avaré – SP, SME.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 04/ 2012,
ELAINE CRISTINA DA SILVA SILVEIRA RG: 28. 052. 806 - 1
Professora de Educação Básica I, efetiva  da  EMEB “Prof.ª Norma
Lília Pereira”, em Avaré, pretende acumular cargo de PEB – I do QM
na CEI “Prof.ª Olga Girardi de Brito.”, Avaré-SP, SME.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 05/ 2012,
JOANA ANDREIA LOPES RG: 30. 808. 400 - 7
Professora de Educação Básica I, efetiva  da  EMEB “Prof.ª Norma
Lília Pereira”, em Avaré, pretende acumular cargo de PEB – I  na
EMEF. “Prof. Antônio de Freitas Filho” na cidade de Itaí-SP.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 06/ 2012,
JULIANA DALCIN LIMA RG: 40. 074. 072-2
Professora de Educação Básica I, efetiva da EMEB “Prof.ª Norma
Lília Pereira”, em Avaré, pretende acumular cargo de PEB –I do QM,
na EMEB.” Maneco Dionísio”, Avaré – SP.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 07/ 2012,
MARTA LÚCIA SACRAMENTO VILELA  RG: 27. 866. 299- 7
Professora de Educação Básica I, contratada  da  EMEB “Prof.ª Nor-
ma Lília Pereira”, em Avaré, pretende acumular cargo com a  função
de PEB – II do QM, na EE. “Prof. Eruci Paulucci”, Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 08/ 2012,
MICHELLE CAROLINA PADILHA MATIAS RG: 34. 184. 711 - 2
Professora de Educação Básica I, contratada da  EMEB “Prof.ª Nor-
ma Lília Pereira”, em Avaré, pretende acumular o cargo de PEB – I do
QM no CEI “Olga Girardi de Britto”, Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 09/ 2012,
RITA DE DE CÁSSIA PIES MARTINS RG: 18. 959. 217 - 5
Professora de Educação Básica I, contratada  da  EMEB “Prof.ª Nor-
ma Lília Pereira”, em Avaré, pretende acumular cargo de PEB – I do
QM na EMEB “Prof.ª Elisabeth de Jesus Freitas”,  Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 10/ 2012,
ROBERTA INESSA LANÇA RAMOS RG: 27. 003. 188-1
Professora de Educação Básica I, efetivo da EMEB “Prof.ª Norma
Lília Pereira”, em Avaré, pretende acumular cargo de PEB – I do QM
na EMEB. “Prof.ª Maria Nazareth Abs Pimentel”, Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 11/ 2012,
SILVIA APARECIDA LUIZ RG:42. 063. 371 - 6
Professora de Educação Básica I
Efetiva  da  EMEB “Prof.ª Norma Lília Pereira”, em Avaré, Diretoria de
Ensino – Região de Avaré, pretende acumular cargo de PEB – I do
QM  na EMEB.”Prof. Ulisses Silvestre”.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 12/ 2012,
SIMONE REGINA MOURA DO NASCIMENTO RG: 21. 713. 335
Professora de Educação Básica I, contratada da EMEB “Prof.ª Nor-
ma Lília Pereira”, em Avaré, pretende acumular cargo de PEB – I do
QM  na EMEB “Prof. Victor Lamparelli”, Avaré, SME
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 13/ 2012,
VALDELI APARECIDA DA SILVA ROBERTO  RG: 25. 372. 808- 3
Professora de Educação Básica I, contratada da  EMEB “Prof.ª Nor-
ma Lília Pereira”, em Avaré, acumula o cargo de PEB – I do QM, na
EMEF. “Pref. José Ferezin” na cidade de Arandú.
Decisão: Acúmulo Legal.

Despachos do Diretor de Escola EMEB “Prof.
Carlos Papa”,10/08/2012.

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

Ato Decisório nº01/2012,
FÁTIMA APARECIDA DE ARAÚJO, RG nº18.111.575,
Professor de Educação Básica I - Efetivo da EMEB “PROF CARLOS
PAPA”/Avaré, pretende acumular  com  função de PEB I do QM, na
EMEB “PROF CARLOS PAPA”, em Avaré, SME.
Decisório: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº02/2012,
GIANE DA COSTA ABREU, RG nº23.698.619-3,
Professor de Educação Básica I - Efetivo da EMEB “PROF CARLOS
PAPA”/Avaré, pretende acumular  com  função de PEB I do QM, na
EMEB “PROF SALIM  ANTONIO CURIATI”, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº03/2012,
MIRIAM CRISTINA TONINI, RG nº24.398.665.8,
Professor de Educação Básica I - Efetivo da EMEB “PROF CARLOS
PAPA”/Avaré, pretende acumular  com  função de PEB I do QM, na
EMEB “LICINIA DE OLIVEIRA GUAZZELLI”, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº04/2012,
GILMARA ABREU VIANA, RG nº21.972.935,
Professor de Educação Básica I - Efetivo da EMEB “PROF CARLOS
PAPA”/Avaré, pretende acumular  com  função de PEB I do QM, na
EMEB “PROF ULISSES SILVESTRE”, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº05/2012,
MARIA JOSÉ  COLELLA DUARTE, RG nº110.917.154,
Professor de Educação Básica I - Efetivo da EMEB “PROF CARLOS
PAPA”/Avaré, pretende acumular  com  função de PEB I do QM, na
EE “ JARDIM BRASIL”, em ITAÍ.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº06/2012,
PAULO VILELA DA SILVA,RG nº3.944.009-1
Professor de Educação Básica I - Efetivo da EMEB “PROF CARLOS
PAPA”/Avaré, pretende acumular  com  função de PEB II do QM, na
EE “MATILDE VIEIRA”, em Avaré.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº07/2012,
FÁTIMA APARECIDA VIANNA RIBEIRO, RG nº16.185.862-4,
Professor de Educação Básica II - Efetivo da EMEB “PROF CARLOS
PAPA”/Avaré, pretende acumular  com  função de PEB II do QM, na
EE PROF. ERUCI PAULUCCI”, em Avaré.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº08/2012,
FRANCINE GODOY PIAZZA BOTOLOSO, RG nº29.433.699-0,
Professor de Educação Básica II - Efetivo da EMEB “PROF CARLOS
PAPA”/Avaré, pretende acumular  com  função de PEB II do QM, na
EE “PROF. JOSÉ LEITE PINHEIRO”, em Cerqueira Cesar.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº09/2012,
ROSANGELA RAIMUNDA VICENTE, RG nº18.959.481,
Professor de Educação Básica II - Efetivo da EMEB “PROF CARLOS
PAPA”/Avaré, pretende acumular  com  função de PEB II do QM, na
EE “DONA MARIA IZABEL CRUZ PIMENTEL”, em AVARÉ.
Decisão: Acúmulo Legal.

Leni Elisabete de Andrade Rocha
Diretora - 9.517.285-3

INEDITORIAIS

Secretaria Municip al de Assistência e
Desenvolvimento Social

 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA

Lei Federal nº 8069/90                         Lei Complementar nº 150/11
Decreto nº 3.122/12

EDITAL
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
CMDCA, através de sua Comissão Eleitoral, nomeada através da
Resolução nº 01/12 – CMDCA, nos termos da Lei Complementar
Municipal nº 150/11, vem tornar público a relação servidores públicos
que servirão de mesários e escrutinadores para eleição do Conselho
Tutelar que realizar-se-á no dia 11.11.12
Nome
Rotildes Coutinho – Junta Eleitoral - Presidente/Escrutinadora
Fabiene Cristina Pagani – Junta Eleitoral – Presidente/Escrutinadora
Priscila Felix – Junta Eleitoral - Presidente/Escrutinadora
Alexandre Faustino – Junta Eleitoral - Presidente/Escrutinador
Nilson Zanlucki Neto – Junta Eleitoral - Presidente/Escrutinador
Vilma Tereza Deolim- Mesária
Maria José Cunha - Mesária
Gabriela Arca Cruz Tortorelli - Mesária
Matheus Edmon Machado - Mesário
Maria Carolina Peracelli Gomes - Mesário
Kelley Regina Cardoso Gomes - Mesária
Marta Lucia Sacramento Vilela - Mesária
Therezinha Alves de Moraes – Mesária
Rita de Cassia Peres Martins – Mesária
Sebastião Vieira Filho - Mesário

Secretaria Municip al de Assistência e
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal da Pessoal Portadora de
Deficiência – CMPPD

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

Convocação
O Presidente do Conselho Municipal de Pessoas Portadoras de Defi-
ciência (CMPPD), Sr. José Ricardo Cegarra,   convoca os/as Con-
selheiros e seus Suplentes , para Reunião Mensal   que será realiza-
da no dia 11.10.12  às 15:00 horas  , na sala dos Conselhos Munici-
pais junto à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social  situada na rua Rio Grande do Sul, 1750 – fundos.
Pauta:
· Leitura da Ata
· Outras Providencias

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

e-mail:secmunicipais@hotmail.com

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ
CNPJ nº 44.584.019/0001-06

 
EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE

CONTRATO
 Contratada: Soares & Soares Construções Ltda –
EPP, CNPJ 15.361.311/0001-53, Objeto: Prorroga-
ção do contrato original,  Cláusula Sexta - do prazo
de execução e vigência, referente ao objeto licitado
no Convite nº 01/2012 – Proc. nº 01/2012, fazer
constar  a dilação do prazo para  mais 30 dias, ex-
pirando-se em 31/10/12.Ficam ratificadas as demais
cláusulas contratuais.
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M Ú S I C A :

Músicos de várias partes do país
participam da 30ª FAMPOP

CONCORRENTES DE AVARÉ
Juvenal Comet a”, de Cláudio Guerra, interpretação de Vanessa Reis
“Vida”, de David Cortez, interpretação de Mariana Chiarella
“Trem dos Quint ais”, de Kleber/Flores/Channá, interpretação
de Trinca Mais Um
“Meu Amor é Real”, de Ronaldo Peres/Nando Santos, interpre-
tação de Chico Sant’Anna e Nando Santos
“Mãe Natureza”, de Mário/Fernando/Marina Scripilliti, interpre-
tação de Marina e Mário Scripilliti
“Há Temporais”, de Maú Bruno, interpretação de Maú Bruno
“Águas Cristalinas” , de Kleber Daniel, interpretação de Kleber
Daniel
“O Samba Sem o Poeta”, de Leandro Minaz/Gil do Cavaco,
interpretação de Gil do Cavaco
“Drenagem”, de Silvia Beltrami/Fred Correa, interpretação de
Vanessa Reis
“Quando em Canto”, de Luiz Moares, interpretação de Evandro
“Universo de Cores”, de Fê Silva, com interpretação de Fê Silva
“Livre como o Ar”, de Marina Scripilliti/Marcella Gil/Fernando
Yudi, interpretação de Marina Scripilliti
“Sem Talento”, de Ronaldo Peres, interpretação de Clã Destinos
 

Primeira eliminatória nacional
12 de outubro de 2012

1. Dinda (Joel Damasceno) - Brotas (SP)
2. Céu de BH (Gê Tock) - Tietê (SP) Instrumental
3- Ame (Paulo Monarco/Kleber Garcez) Cuiabá-MT
4. Noite das meninas (Túlio Borges) - Brasília (DF)
5. Violeiro na porta da igreja (Marcelo Lavrador) - São Paulo
(SP) Instrumental
6. Cisma (Sonekka/Zé Edu Camargo) - Santos (SP)
7. Santa viola (Theleu / Jean Garfunkel) - São Paulo (SP)
8. Flor do Lácio (Fernando Cavallieri / Zé Edu Camargo) - São
Paulo (SP)
9.O nome à pessoa (Demétrio Lulo) - São Paulo (SP)
10.Pelos cantos (Tavinho Limma/ Kiko Zamarian) - Ilha Solteira/
Mococa (SP)
 

Segunda eliminatória nacional
13 de outubro de 2012

1. Samba de sábado  (Diego Garbin) - Tatuí (SP)-Instrumental
2. Quadro invisível (Mário Pazin/Carol Pereyr) - Chapecó (SC)
3. Que diabo é jazz (Geraldo Brito/Glauco Luz) - Teresina (PI)
4. A mãe do Brasil (Eudes Fraga) - Belém (PA)
5. Boi Canário (Adriano Esperandir) - Osório (RS)
6. O amor é um cão (Reynaldo Bessa) – RN
7. Cai e quica (Rafael Meksenas/Pedro Loch) - Florianópolis
(SC) Instrumental
8. Já é!  (Thiago Augusto/André Fernandes) - São Paulo/S.J.Rio
Preto(SP)
9. Plano B (Marcelo Segreto) - São Paulo (SP)
10.Trinca de noel (Marcus Lima) - Rio de Janeiro (RJ)

Músicos de várias par-
tes do país participarão da
30ª edição da Feira Ava-
reense de Música Popular
– FAMPOP -. Represen-
tantes de vários estados,
como Rio de Janeiro, Dis-
trito Federal, Mato Gros-
so, Piauí, Rio Grande do
Norte, Pará, estarão no
palco mostrando seus ta-
lentos.

A edição deste ano traz
concorrentes que partici-
pam pela primeira vez,
mas contará também com
nomes já conhecidos do
festival, como o composi-
tor de Santos, Sonekka,
vencedor do ano passado;
Demétrio Lulo, outro fre-
qüentador assíduo; Paulo
Monarco, Prêmio de Me-

Lô Borges, patrono da Fampop

lhor Intérprete no ano pas-
sado com a música “Que-
ro Ser Máquina”; Eudes
Fragas, compositor já pre-
miado e sempre presente,
Thiago Augusto, músico
da nova safra da MPB,
que a cada ano vem se
destacando dentro do fes-
tival, enfim, uma gama de
bons compositores.

A tradicional Feira Ava-
reense da Música Popular
– FAMPOP -, será realiza-
da nos dias 11, 12, 13 e 14
de outubro, na Praça Pre-
feito Romeu Bretas (Con-
cha Acústica), com entra-
da franca.  Os shows se-
rão com o avareense Alti-
no Toledo e Regional Im-
perial (choro, música po-
pular) no dia 11; Chico

apresentação das músicas
classificadas de Avaré, que
buscam uma oportunidade
para conquistar uma vaga
na fase nacional. Das 13

César e Dani Black no dia
12; Cinco a Seco no dia 13,
e encerramento com o pa-

trono do festival Lô Bor-
ges, no dia 14.

No dia 11 acontece a

concorrentes de Avaré, so-
mente 4 defenderão a cida-
de no festival. As duas eli-
minatórias nacionais acon-
tecem nos dias 12 e 13.

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré, através do Progra-
ma Bolsa Família, rea-
lizou, no dia 28 de se-
tembro de 2012, uma
palestra para os alunos
do Curso de Costura In-
dustrial, que está acon-
tecendo no Espaço Arte
e Costura do Programa
Bolsa Família com o
tema “Mot ivação no
Mercado de Trabalho”.

A palestra foi minis-
trada por Andréia Cris-
tina Colla e André Hen-
rique Faria, alunos do
8º termo do Curso de
Psicologia da FSP e
teve por objetivo, in-

A S S I S T Ê N C I A   S O C I A L :

Bolsa Família realiza palestra motivacional

centivá-los na valoriza-
ção de suas inserções
no mercado de traba-
lho, visando a emanci-
pação f inance i ra  de
suas famílias!

Vale-se ressaltar que
todos os 10 alunos que
participaram do curso
no Espaço de Arte e
Costura do Programa
Bolsa Família, localiza-

do na Rua Ceará n.º
1206, já estão inseridos
no Mercado de Traba-
lho e desenvolvendo
suas atividades profis-
sionais.
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 S I S T E M A   V I Á R I O :

190 casas do
Camargo terão

asfalto concluído
até o final de 2012

A Prefeitura Municipal
da Estância Turística de
Avaré concluiu nessa se-
mana a primeira fase do
asfalto das ruas do Conjun-
to Habitacional Avaré F1
F2, popularmente conheci-
do como as 190 casas do

Asfalto de diversas ruas beneficiará população

Governo está asfaltando Avenida Misael Euphrásio Leal

Asfalto da Avenida Governador Mário Covas já foi concluída

Terraplanagem da Avenida Dr . Antonio Cunha Bueno

Primeira fase do asfalto das 190 casas do Camargo já foi concluída

Camargo. O conjunto foi
inaugurado em 2009 pelo
Governo Municipal e terá
todas as ruas asfaltadas até
o final deste ano.

A primeira fase da obra
já foi concluída e contou
com a terraplanagem e a
pavimentação asfáltica das
ruas Nelson Evangelista do
Prado, Humberto Basse-
to, Sandro Cruz Leme,
João Alves Ribeiro e Mil-
ton Silva. A segunda fase

da obra terá início no mês
de novembro de 2012 e
contará com a pavimenta-
ção das ruas Antonieta
Paulucci, Antonieta
Dell’Agnolo Parizi e Se-
bastiana Reinaldo Ribeiro,
completando a pavimenta-
ção de todo o bairro.

Além disso, o asfalto da
Avenida Governador Mário
Covas, uma importante via
de acesso ao Aeroporto Re-
gional Avaré/Arandu – Co-

mandante Luiz Gonzaga
Lutti, na qual estão localiza-
dos o Corpo de Bombeiros,
a escola do SESI e Parque
de Exposições Dr. “Fernan-
do Cruz Pimentel”, já foi
concluído, oferecendo mai-
or segurança aos cidadãos
que utilizam a avenida.

As avenidas Dr. Anto-
nio Silvio Cunha Bueno,
que liga a Avenida Anápo-
lis com a Rodovia João
Melão SP-255 e Dongui-

nha Mercadante, localiza-
da no Bairro Jardim Pai-
neiras, também serão asfal-
tadas, gratuitamente, ainda
este ano. Outras ruas que
serão asfaltadas no muni-
cípio são as ruas Jandira
Pereira, João Paulo No-
gueira e trecho da Seme
Jubram, ambas localizadas
no Bairro Jardim Paraíso,
bairro que já teve diversas
ruas asfaltadas pela atual
gestão municipal.

Por fim, o Governo
Municipal está asfaltando
as Avenidas Misael Eu-
phrásio Leal e Major Ran-
gel, do início da Rodovia
João Melão (SP-255) até
a Rua Brás Caldeiras, nas
proximidades do Horto
Florestal e iniciará o asfal-
to da segunda pista da
Avenida Paranapanema.

É o Governo Municipal
investindo em asfalto de
graça para seus cidadãos!



RESULTADO FINAL  DO CONCURSO FREA PARA HOMOLOGAÇÃO.
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PREMIADOS NO VI FESESTE
Melhor Espetáculo Jurí Técnico – “Hay Amor” - Os Geraldos
2º Lugar – “Números” - Os Geraldos
3º Lugar – “Sobre Meninos, Mendigos e Poetas” - Grupo Forfé
Melhor Direção - Felipe de Menezes – “Sobre Meninos, Mendi-
gos e Poetas”
Melhor Ator - Elias Lima e Denilson Oliveira – “Sobre Meninos,
Mendigos e Poetas”
Melhor Atriz - Juliana Fatichi – “Craudete, Minha vida é uma
Comédia”
Melhor Cenário - Adriano Ramos Stern – “Rosa, a Rosa”
Melhor T rilha Sonora Original - Samira Soares de Moura –
“Rosa, a Rosa”
Melhor Iluminação  – “Hay Amor” - Os Geraldos
Melhor Figurino – “Hay Amor” - Os Geraldos
Melhor Maquiagem – “Números” - Os Geraldos
Melhor T exto Inédito - Denilson Oliveira – “Sobre Meninos, Men-
digos e Poetas”
Prêmio Especial do Júri - Grupo Os Geraldos pelo conjunto de
excelentes interpretações nos espetáculos “Hay Amor” e “Números”
2º Prêmio Especial do Júri - Grupo Tecelagem pela pesquisa e
resultado alcançado com as máscaras expressivas no espetácu-
lo Monóculo.

Peça “Hay Amor” vence Festival Estadual de Teatro de Avaré
Realizado de 21 a 29 de

setembro no anfiteatro da
Fundação Regional Educa-
cional de Avaré (FREA), o
Festival Estadual de Tea-
tro de Avaré (FESESTE),
teve como vencedor a peça
“Hay Amor”, do Grupo Os
Geraldos, da cidade de
Campinas, grupo que tam-
bém ficou com a segunda
colocação, com a peça
“Números”.

Em sua sexta edição,
o FESESTE foi realiza-
do pela Prefeitura Muni-
cipal de Avaré e co-reali-
zado pela Secretaria de
Estado da Cultura (Aba-
çai Cultura e Arte), por
intermédio dos programas
de incentivo (circulação

cultural) – Circuito Cul-
tural Paulista, Mapa Cul-
tural Paulista e Proac.

O festival teve como

homenageados o patro-
no Edilson Camargo Cal-
deira (coordenador geral
do Mapa Cultura Paulis-

ta), o jornalista Natalino
Venâncio Aires Filho
(proprietário do jornal A
Voz do Vale), como pa-
trono do júri imprensa,
e o homenageado espe-
cial (póstuma), o drama-

T E A T R O:

turgo e escritor Nelson
Rodrigues, em comemo-
ração aos 100 anos de
seu nascimento. O júri
técnico foi formado por
Toninho do Vale, Ronal-

do Ferrari, Fábio Ribei-
ro e Edilson Caldeira e
o júri imprensa fo com-
posto por alunos de tea-
tro das Oficinas Cultu-
rais José Reis Filho.

Aconteceu no Horto
Florestal, um dos maiores
cartões postais da Estân-
cia Turística de Avaré, a
volta de um dos projetos
culturais mais apreciados
pela população: o “Horto
Encanto”, onde, num pal-
co montado no local,
acontecem apresentações
musicais, seja de banda,
cantores solos, duplas e até
mesmo canto coral.

O Horto Florestal rece-
beu no domingo, 30, uma
roda de violeiros, sob o co-
mando de Carlos Alonso,
um entusiasta da música
genuinamente caipira. No
palco, se apresentaram o
Duo Esperança e as duplas
Leone & Claudeir e Ed-
mar e Ednardo, alegrando

Roda de Violeiros alegrou o domingo
dos frequentadores do Horto Florestal

C U L T U R A   E   T U R I S M O :

Dupla Edmar e Ednardo

assim o domingo dos fre-
qüentadores da Floresta
Estadual de Avaré.

Esse evento está li-
gado à Secretaria Muni-
cipal da Cultura e Lazer
e faz parte do calendá-
rio anual de eventos do
município. O projeto

Horto Encanto tem a fi-
nalidade de unir a boa
música à natureza, dan-
do oportunidade aos
músicos da cidade de
apresentar a sua diver-
sidade musical numa das
mais belas paisagens de
nossa cidade.



 INFORMATIVO TELECENTRO
I - O QUE É UM TELECENTRO?
TELECENTRO são espaços públicos providos de computadores conectados a Internet em banda larga, onde
são realizadas atividades, com o objetivo de promover a inclusão digital e social das comunidades atendidas.
É uma parceria da Prefeitura da Estância Turística de Avaré como Governo Federal através do programa
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 lembrar 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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RESOLUÇAO CMPD N.º 049/2012
Dispõe sobre a aprovação do Plano Setorial de Transporte e

Mobilidade Urbana

O Conselho Municipal do Plano Diretor, usando as atribuições que
lhe confere o artigo 143 da Lei Complementar n.º 154/2011, em con-
sonância com o aprovado na reunião ordinária realizada em 10 de
setembro de 2012, ao que se refere o Processo CMPD n.º 051/2012,
Considerando os Art. 2.º, VII, art. 4º, III, “g” e “h”, Art. 43, I da Lei
Federal 10.257/2001;
Considerando o art. 143, I, II e III e art. 98, I, “e” e “f” da L.C. n.º 154/2011;
Considerando que o material apresentado no processo 051/2012 com-
prova a observância da metodologia estabelecida pelo Estatuto da
Cidade e pelo Plano Diretor da Estância Turística de Avaré na elabo-
ração do Plano Setorial de Transporte e Mobilidade Urbana;
Considerando que o texto apresentado atende integralmente aos dis-
postos dos artigos 18, 19 e 20 e incisos da LC n.º 154/2011,
RESOLVE APROVAR O PLANO SETORIAL DE TRANSPORTE E
MOBILIDADE URBANA, com a seguinte redação:
PLANO SETORIAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

Art. 1º.  A política de transporte e de mobilidade da Estância Turística de
Avaré tem por objetivo melhorar a circulação e o transporte, integrando o
seu território, facilitando o acesso e a mobilidade da população.
Art. 2°. A política setorial de transporte e mobilidade tem por priorida-
de as seguintes ações para o transporte coletivo:
I. dar preferência ao transporte coletivo, sempre que possível, princi-
palmente nas vias de tráfego intenso através da instalação de sinali-
zação apropriada, da restrição parcial ou total de estacionamento e
da estipulação de mão única nas vias, no prazo de 18 (dezoito) me-
ses da publicação deste;
II. realizar estudo completo com pesquisas de satisfação dos usuári-
os, dos itinerários das linhas de transporte coletivo de forma a aten-
der todos os bairros do município, no prazo máximo de 42 (quarenta
e dois) meses da publicação deste;
III. possibilitar a abertura de linhas atendidas por micro ônibus ou
vans, de forma oficial, nas áreas da cidade nas quais os números de
usuários forem menores e ainda não servidas por outras linhas regu-
lares, no prazo de 18 (dezoito) meses da publicação deste;
IV. desenvolver estudos de sistemas de transporte coletivo no meio
rural, no prazo de 30 (trinta) meses da publicação deste;
V. remover o Terminal Urbano da Av. Major Rangel melhorando o acesso
ao trecho, implantando no local 02(dois) pontos de ônibus cobertos,
um em cada lado da avenida, oferecendo comodidade aos usuários,
no prazo de 6 (seis) meses da publicação deste;
VI. elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, a partir da
publicação,  para a implantação de novos pontos e Terminais Urbanos;
VII. implantar sistema de integração de transporte urbano, com tarifa
única, no prazo de 18 (dezoito) meses da publicação deste;
VIII. providenciar estudos junto às empresas e à comunidade em geral,
visando atender aos polos industriais e comerciais existentes e futu-
ros, adequando-se os itinerários e horários para os usuários do trans-
porte coletivo, no prazo de 30 (trinta) meses da publicação deste;
Art. 3º. A política setorial de transporte e mobilidade tem por priorida-
de as seguintes ações para os estacionamentos nas áreas centrais e
tombadas:
I. implantar sistema de controle eficiente no estacionamento regula-
mentado denominado Zona Azul, Eletrônica ou não Eletrônica, visan-
do disciplinar o trânsito  de passagem na área  central em conformi-
dade com o inciso II, artigo 19, da LC 154/2011, no prazo de 06 (seis)
meses da publicação deste;
II. providenciar estudos quanto aos estacionamentos nas praças Tom-
badas como Patrimônio Histórico Municipal, de forma a caracterizar
os imóveis e o seu entorno objetivando a exploração turística, preser-
vando a integridade dos pisos dos pátios, conforme proposta do
CONDEPHAC, no prazo de 06 (seis) meses da publicação deste.
Art. 4º.  A política setorial de transporte e mobilidade estabelece como
prioridades as seguintes ações no que se refere à Moto Fretes, Moto
Táxis, Táxis, Veículos de Transporte Escolar e de Aluguel:
I. fiscalizar veículos de transporte escolar, de aluguel, táxi, moto táxi
e moto frete, a partir da publicação deste;
II. legalizar e regulamentar os serviços de Moto Táxi e de Moto Frete
de acordo com lei já enviada à Câmara Municipal, no prazo de 06
(seis) meses da publicação deste;
III. adequar, atualizar e regulamentar a legislação municipal que trata
dos serviços de táxi, no prazo de 18 (dezoito) meses, no prazo da
publicação deste.
Art. 5º. A política setorial de transporte e mobilidade estabelece como
prioridade a seguintes ação no que se refere às  ciclofaixas:
I. promover estudo técnico e a implantação de ciclovias que liguem as
regiões leste-oeste e norte-sul, passando nas proximidades do centro
da cidade, diminuindo a utilização de veículos automotores nas áreas
centrais, no prazo de 42 (quarenta e dois) meses da publicação deste.
Art. 6º.  A política setorial de transporte e mobilidade estabelece como priorida-
des as seguintes ações para a regulamentação no que se refere às solicita-
ções de interrupção de vias para obras e eventos e restrições de trânsito:

I. restringir o trânsito de veículos pesados (acima de 05 cinco tonela-
das), no perímetro da Zona Azul no horário comercial (9h00m  às
18h30m, de segunda à sábado), incluindo-se nesta restrição os veí-
culos oficiais, tais como coletores de lixo, excetuando-se apenas os
veículos oficiais em situações de emergência, dentro do prazo previs-
to  de 18 (dezoito) meses da publicação deste;
II. restringir, sempre que possível, o trânsito de veículos pesados (aci-
ma de 05 cinco toneladas) nas áreas residenciais, dentro do prazo de
18 (dezoito) meses da publicação deste;
III. toda obra ou evento que possa interromper a livre circulação de
veículos ou das linhas de transportes coletivo, fica obrigado a obter
permissão prévia da Secretaria de Transportes e Sistema Viário, de-
vendo o interessado solicitar a interrupção, com antecedência míni-
ma de 7 (sete) dias, através de requerimento protocolado junto à Se-
cretaria,  a partir da publicação deste;
IV. criar taxa, no prazo de seis meses, para o fechamento de vias,
regulamentada por portaria da Secretaria Municipal dos Transportes
e Sistema Viário cuja arrecadação será revertida para o Fundo a ser
criado para o COMUTRAN (Conselho Municipal de Trânsito), devendo
os casos omissos e não definidos passar por deliberação do
COMUTRAN.
V. Regulamentar,no prazo de 18 meses,  estacionamento dos veícu-
los de transporte coletivo escolar nas avenidas das faculdades e no
seu entorno, criando bolsões de estacionamento em terrenos públi-
cos a serem determinados em conjunto pela Secretaria Municipal
dos Transportes e Sistema Viário e pelo COMUTRAN.
Art. 7º. A política setorial de transporte e mobilidade tem por priorida-
de as seguintes ações quanto ao tratamento das vias públicas:
I. implantar  redes e galerias de águas pluviais atendendo, a princípio,
ao projeto já existente de micro e macro drenagem do município, no
prazo de 42 (quarenta e dois) meses da publicação deste;
II. realizar novos estudos por profissionais e empresas especializadas,
para a implantação de projetos de micro e macrodrenagem nas áreas
não contempladas no inciso anterior, no prazo de 42 (quarenta e dois)
meses da publicação deste;
III. implantar, no prazo de 30(trinta) dias, infra estrutura viária, pavi-
mentação asfáltica, guias,  sarjetas e galerias de águas pluviais nos
seguintes locais: Avenida Paulo Contrucci Leal, que dá acesso ao
Jardim Califórnia e Avenida Santa Bárbara , que dá acesso ao Bairro
Terras de São José.
IV. Implantar, no prazo de 18 (dezoito meses), pavimentação no tre-
cho da Avenida Donguinha Mercadante, dando acesso à Avenida Go-
vernador Mário Covas.
V. no Prazo de 30 (trinta) meses da publicação deste melhorar a
qualidade e ampliar a permeabilidade na Macrozona do Núcleo Cen-
tral – MZ1, seccionada pela Rodovia SP-255, ampliando o viaduto que
da acesso da Avenida Carlos Ramires com Avenida Fuad Haspani e
melhorar qualidade, ampliando a permeabilidade na Macrozona do
Núcleo Central MZ1, seccionada pela SP255 na Avenida Dr. Antonio
Silvio Cunha Bueno com Rua Oswaldo Brito Benedetti, e seccionada
pela linha férrea na Avenida João Victor de Maria com Rua Teodoro
Colella e na Rua Alagoas com gleba de Armando Paula Assis ou
sucessores;
VI. implantar dispositivos de acesso nos entroncamentos da Rua Oswaldo
Brito Benedetti (Parque Gilberto Filgueiras I), Avenida Santa Bárbara (Terras
de São José) e Rua Maria J. Fonseca Pereira (Jardim Santa Mônica),
com a SP255, no prazo de 30 (trinta)  da publicação deste;
VII. implantar infra estrutura viária na Rua Lazaro Benedito de Oliveira,
via que dá acesso do Bairro Ipiranga ao Jardim Vera Cruz, no prazo de
42 (quarenta e dois) meses  da publicação deste;
VIII. integrar a zona rural com a Macrozona do Núcleo Central–MZ1,
prioritariamente com a pavimentação da Estrada da Usina (AVR 070),
da Estrada dos Três Coqueiros (AVR 359) e da Estrada dos Rocha
(AVR 040), no  prazo 42 (quarenta e dois) meses da publicação deste;
IX. adequação de calçadas, prevendo acessibilidade aos portadores
de deficiência física, segundo código de obras, no prazo de 42 (qua-
renta e dois) meses da publicação deste.
Art. 8º. A política setorial de transporte e mobilidade tem por prioridade
as seguintes ações quanto ao Controle e Monitoramento de Trafego:
I. criar cargo para profissional com especialização de engenharia de
tráfego, a partir da publicação deste;
II. implantação de sistema integrado eletrônico, para controle e
monitoramento de tráfego, prevendo monitoramento e sincronização
de semáforos, lombadas eletrônicas e radares, precedida de campa-
nhas educativas de trânsito, no prazo máximo de 30 (trinta) meses da
publicação deste;
III. no prazo de 18 (dezoito) meses, realizar estudo e viabilização de
solução dos problemas de trânsito nos seguintes pontos: Avenida
Anápolis com a Rua Jango Pires, Avenida Paulo Araújo Novaes com
Avenida Gilberto Filgueiras, Avenida Gilberto Filgueiras com Avenida
Misael E. Leal e na Avenida Governador Mário Covas, em frente ao
Corpo de Bombeiros, instalando-se dispositivo de saída de emergên-
cia das viaturas.
Art. 9º A política setorial de transporte e mobilidade tem por prioridade
as seguintes ações quanto ao Conselho Municipal de Trânsito:

I.      revisar a lei do COMUTRAN com a criação do Fundo Municipal
do Trânsito,  a ser gerido pelo próprio Conselho, e a definição de
prazo máximo de 90 (noventa) dias da regulamentação da lei para
que o Conselho elabore seu Regimento Interno, no prazo imediato a
partir da publicação deste;
II. elaborar plano de corredores de emergência para trânsito de carros
de bombeiros e outros de emergência, no prazo imediato a partir da
publicação deste;
III. criar calendário permanente de Educação no Transito, em
integração com outros Conselhos Municipais, assim como ampliar o
trabalho que já é feito com as crianças, visando educar melhor os
motoristas do futuro, no prazo de 18 (dezoito) meses a partir da publi-
cação deste.
Art. 10. Deverá o Executivo através da Secretaria Municipal dos Trans-
portes e do Conselho Municipal de Transito – COMUTRAN, realizar a
revisão do Plano Setorial de Transporte e Mobilidade no prazo máxi-
mo de 30 meses a contar da aprovação e publicação deste.
Art. 11 – Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação,
considerando-se incorporada ao Plano Diretor da Estância Turística
de Avaré e, a partir daí, poderá ser atualizada se necessário for, quan-
do da revisão da Lei Complementar n.º 154/2011 (Plano Diretor).
Avaré, 03 de outubro de 2012.

Marcos Boock Rutigliano
Presidente CMPD

RESOLUÇAO CMPD N.º 050/2012
Dispõe sobre alteração de prazo para entrega do Plano Setorial de Saúde.

O Conselho Municipal do Plano Diretor, usando as atribuições que lhe
confere o artigo 143 da Lei Complementar n.º 154/2011, em consonân-
cia com o aprovado na reunião extraordinária realizada em 25 de se-
tembro de 2012, ao que se refere o Processo CMPD n.º 054/2012,
CONSIDERANDO o art. 2º. da LC n.º 154/2011;
CONSIDERANDO os incisos III e IV do art. 143 da LC n° 154/2011;
RESOLVE:
Art. 1º.  Postergar a entrega do Plano Setorial de Saúde para o dia 15
de novembro de 2012.
Art. 2º.  Recomendar ao Executivo que convoque a Secretaria de
Saúde, as coordenadorias e os departamentos interessados a parti-
cipar da confecção desse plano, de acordo com a metodologia
estabelecida pelo Estatuto da Cidade.
Art. 3º.  Ressalvamos que a dilatação de prazo será concedida ape-
nas desta e pela última vez.
Art. 4º.  A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Avaré, 03 de outubro de 2012.

Marcos Boock Rutigliano
Presidente

RESOLUÇAO CMPD N.º 51/2012
Dispõe sobre a aprovação do Plano Setorial de Turismo

O Conselho Municipal do Plano Diretor, usando as atribuições que
lhe confere o artigo 143 da Lei Complementar n.º 154/2011, em con-
sonância com o aprovado na reunião ordinária realizada em 10 de
setembro de 2012, ao que se refere o Processo CMPD n.º 053/2012,
Considerando os Art. 2.º, VII, art. 4º, III, “g” e “h”, Art. 43, I da Lei
Federal 10.257/2001;
Considerando o art. 143, I, II e III e art. 98, I, “e” e “f” da L.C. n.º 154/2011;
Considerando que o material apresentado no processo 053/2012,
comprova-se a observância da metodologia estabelecida pelo Estatu-
to da Cidade e pelo Plano Diretor da Estância Turística de Avaré, na
elaboração do Plano Setorial de Turismo;
Considerando que o texto apresentado atende integralmente aos arti-
gos 24, 25 e seus respectivos incisos da LC n.º 154/2011,
RESOLVE APROVAR O PLANO SETORIAL DE TURISMO, com a
seguinte redação:

PLANO SETORIAL DE TURISMO
Art. 1º  A política Municipal de Turismo visa promover  o  desenvolvi-
mento  sócio-econômico, através do aperfeiçoamento dos serviços
locais, da geração de emprego e renda, da  inclusão  social,  contri-
buindo com a preservação e manutenção da Represa Jurumirim, dos
espaços naturais, difundindo a história e a cultura  local, propiciando
satisfação a população avareense, ao visitante e ao turista.
Art. 2º A Política Municipal de Turismo em atendimento às diretrizes
estabelecidas no Plano Diretor, nortear-se-á por este plano de ações
expressas conforme artigos que seguem:
Art. 3º A democratização e o acesso aos equipamentos turísticos serão pro-
piciados pela adequação e adaptação dos pontos e instalações turísticas às
Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais – PPNE, contemplando:
I. levantamento dos pontos turísticos que necessitam de adaptação,
até o final de 2013;
II. adequação dos locais apontados no levantamento que trata o inciso
I, através de parceria da Secretaria Municipal de Turismo, Secretaria
das Pessoas Portadoras de Deficiência, Secretaria de Obras, COMTUR
e  DECON com recursos oriundos do DADE, até o final de 2014;
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III. estimular os empreendedores municipais da rede hoteleira, ali-
mentícia e afins a promoverem as adequações necessárias em seus
estabelecimentos, a partir da aprovação deste plano setorial;

Parágrafo único.:São exemplos de adequações:
I. Entradas e ambientes internos acessíveis à PPNE;
II. Sanitários adequados;
III. Telefones acessíveis;
IV. Rampas;
V. Vagas de Estacionamento para Pessoas com mobilidade reduzida;
VI. Elevadores adaptados;
VII. Sistema de Braile;
VIII. Intérprete de Linguagem Brasileira de Sinais (Libras).
Art. 4º Atrair turistas e visitantes, aumentando sua permanência no
município, promovendo a criação, consolidação e difusão dos produ-
tos e destinos turísticos, concretizando plano de marketing, de modo
a divulgar e valorizar a diversidade de atrativos turísticos do município,
a partir das seguintes ações a serem executadas no ano de 2013:
I. elaboração de folders, cartilhas, panfletos e outros materiais publi-
citários;
II. contato permanente com os meios de comunicação como rádios,
jornais, TV, revistas, internet e outros;
III. desenvolvimento de pacote turístico em conjunto com as Agências
de Viagens, Hotéis;
Parágrafo único. As ações contidas neste artigo serão realizadas pela
Secretaria do Turismo em parceria com a Secretaria da Comunica-
ção, COMTUR e Iniciativa Privada, utilizando-se recursos do FUMTUR
e iniciativa privada.
Art. 5.º Fortalecer, a partir de 2013, o segmento de turismo de negócio
através das ações abaixo descritas, com fontes do FUMTUR e dotação
orçamentária, envolvendo todas as Secretarias e a iniciativa privada:
I. participação em congressos, feiras e eventos;
II. captação (vinda) de feiras e eventos para o município.
Art. 6º Estimular e promover, a partir de 2013, através de dotação
orçamentária, convênios estaduais e iniciativa privada,  o turismo ru-
ral no município, melhorando desta forma, a qualidade de vida dos
moradores rurais, através das seguintes ações:
I. realização anual de Feira da Tradição Rural, com o objetivo de exposição
e venda preferencialmente dos produtos dos pequenos produtores;
II. melhorias nas estradas rurais;
III. roteiro Turístico Rural.
Parágrafo único.: A implementação destas ações deverá ser realiza-
da em parceria com Secretaria de Turismo, Agricultura, Obras, Trans-
porte, Meio Ambiente, Sindicato Rural, DECON, Programa Melhor
Caminho do Governo Estadual.
Art. 7º propiciar o suporte a programas estratégicos de nível federal e
estadual, já existentes, ou que venham a ser implantados no município.
Art. 8º A partir de 2012, através da Sec. de Turismo em conjunto com
a Sec. Cultura, Sec. Meio Ambiente e a iniciativa privada, criar e im-
plantar,  além de manter os grandes eventos já existentes de impor-
tante expressão cultural, de animação turística, entretenimento e lazer
e de outros atrativos, com objetivo de retenção e prolongamento do
tempo de permanência dos turistas,  minimizando assim os efeitos
da sazonalidade.
Art. 9º Propor ao CMPD a inclusão, no momento da revisão do PD,
de  calendário de eventos e datas comemorativas em conjunto com
todas as secretarias, de modo que não se perca a coesão necessária
a uma programação equilibrada.
Art. 10. Tratar do entendimento entre secretarias, quanto à divulga-
ção do calendário e sobreposição de datas.
Art. 11. Propiciar a prática de turismo sustentável nas áreas naturais,
promovendo-a como veículo de educação e interpretação ambientais
e incentivando a adoção de condutas de mínimo impacto, compatí-
veis com a conservação do meio ambiente.
I. incentivar desde já, através de mutirões, o Projeto Praia Limpa, em conjun-
to com as Secretarias de Turismo, Meio Ambiente, Educação, CETESB,
SABESP, ADERJ, Duke Energy e outras parceiras da iniciativa privada.
II. Viabilizar, a partir de 2014, com fundos da iniciativa privada, DADE,
Dotação Orçamentária e Convênios Estaduais, o Ecoturismo, implan-
tando programas de atividades ligadas ao meio ambiente, criando
roteiros através de trilhas já existentes, incentivando condutas de
mínimo impacto à natureza, em parceria com Sec. Turismo, Sec.
Agricultura,  Sec. Meio Ambiente,  Sec. Obras,  Sec. Transporte,
DECON,  CMDR, Sind. Rural, Programa Melhor Caminho.
Art. 12. Através de pesquisa detalhada, levantar imediatamente as
comunidades do município com identidades culturais próprias,
objetivando o estabelecimento de estratégias para a preservação e
resgate de suas culturas, costumes, tradições, crenças e raízes even-
tualmente afetadas pela atividade turística, em conjunto com a
Secr.Turismo, Educação, Cultura e CONDEPHAC.
Art. 13. Prevenir e combater, propondo um trabalho conjunto entre as
Secretarias de Turismo, Comunicação, Educação, Saúde, o Conse-
lho Tutelar e a iniciativa privada, as atividades turísticas relacionadas
aos abusos de natureza sexual e outras que afetem a dignidade hu-
mana, respeitadas as competências dos diversos órgãos governa-
mentais envolvidos, realizando as ações abaixo:
I. Apoiar programas já existentes, que visam contribuir para a prote-
ção da criança e do adolescente contra a exploração sexual;
II. Apoiar campanhas de combate às drogas, prostituição, pedofilia,
entre outras;

III. Distribuir cartilhas educativas nos pontos turísticos da cidade.
Art. 14. A partir da aprovação deste, priorizar o fomento ao turismo
desenvolvendo os segmentos náutico, ecológico, cultural, rural, entre
outros, apoiando qualquer evento relacionado aos mesmos com a
finalidade de atrair maior número de visitantes e elevar Avaré como
um dos melhores destinos do interior paulista, buscando apoio de
todas as Secretarias Municipais e da iniciativa privada.
Parágrafo único.: Estimular através de ação conjunta entre Sec. Tu-
rismo, Ind. Com., Cultura, COMTUR, ACIA, SEC e iniciativa privada a
abertura do comércio e locais turísticos durante os fins de semana e
feriados, objetivando o melhor atendimento ao turista.
Art. 15.  A partir da aprovação deste, mapear todos os elementos de
interesse turístico, formatando assim um documento de interesse
público, atualizando-o regularmente, aperfeiçoando o trabalho inicia-
do junto à Universidade Anhembi Morumbi, contando com a colabora-
ção da Secretaria de Cultura e iniciativa privada.
Art. 16. Destinar os recursos oriundos do DADE – Departamento de
Apoio ao Desenvolvimento de Estâncias, após submetidos e aprova-
dos pelo COMTUR, com a colaboração das Secretarias de Obras,
Comunicação, Transito, DECOM e COMTUR, às ações que contem-
plem o próprio segmento turístico conforme o que segue:
I. Em 2013, instalação de placas de localização e indicação dos pon-
tos turísticos e demais atrativos;
II. Em 2013 realizar ampliação e adequação do PIT;
III. Terminar a construção do calçadão no Costa Azul;
IV. Concluir a reforma do restaurante e vestiário do Camping Municipal.
Art. 17.  Promover, a partir de 2013, convênios e parcerias público-
privadas com ONG’s, entidades municipais, estaduais, federais e inter-
nacionais, de modo a garantir a continuidade de investimentos no setor
turístico, adequando-os às preferências da demanda e, também, às
características ambientais, culturais e socioeconômicas regionais.
Art. 18.  Promover o cadastro da iniciativa privada junto ao órgão com-
petente, com a finalidade de auxiliá-la na obtenção de financiamentos
para empreendimentos turísticos.
Art. 19. Estimular o setor privado como agente complementar de fi-
nanciamento em infra-estrutura e integração com os serviços públi-
cos necessários ao desenvolvimento turístico.
Art. 20. Implantar, a partir de 2013, através do COMTUR e em parce-
ria com ACIA, SEC, Sec. Ind. e Comércio, o selo turístico promoven-
do assim a competitividade do setor, através do aumento da qualida-
de, eficiência e segurança na prestação dos serviços, além da busca
da originalidade e do aumento da produtividade dos agentes turísticos
e empreendedores públicos ou privados, garantindo um melhor aten-
dimento à população flutuante.
Art. 21. A partir de 2013, através de trabalho conjunto entre as Secre-
tarias de Turismo, Educação, SEBRAE, Ministério do Turismo,
COMTUR e iniciativa privada, firmar parcerias com escolas de treina-
mento profissional, instituição de ensino municipal,  promovendo a
formação, o aperfeiçoamento, a qualificação e a capacitação de re-
cursos humanos para a área do turismo através das seguintes ações:
I. Formação de Turismólogos e Técnicos;
II. Capacitação Guarda Municipal, Taxistas e Outros Agentes;
III. Qualificação Guarda Mirim para Guia Turístico.
Art. 22. A utilização de praças e espaços públicos deverá ser regu-
lamentada visando sempre a conciliação entre os interesses turísti-
cos e o bem-estar da população local residente.
Art. 23. A partir de 2013,  qualquer cessão de espaços públicos para
realização de eventos somente será concedida mediante solicitação
com antecedência de no mínimo 60 dias.
I. A solicitação deverá ser dirigida à Secretaria do Gabinete, que auto-
rizará a secretaria de Turismo a fazer a concessão;
II. Qualquer dano causado ao espaço público durante a cessão será
de responsabilidade do solicitante, cabendo a este o ônus do reparo,
em no máximo 3 dias;
III. Toda cessão deverá, sempre, conciliar os interesses turísticos e o
bem-estar da população local residente;
IV. A Prefeitura não poderá arcar com o ônus de locação de qualquer
tipo de material necessário para realização de eventos de terceiros,
mesmo  em espaços públicos.
Art. 24. A partir de 2013, com o objetivo de conscientizar os jovens
quanto à importância do turismo, deverá ser realizado um estudo em
parceria com a Secretaria Municipal de Educação e o COMTUR, no
sentido de incluir à grade curricular, informações pertinentes ao turis-
mo municipal, bem como as de cunho histórico e cultural da Estância
Turística de Avaré, despertando o amor pela terra onde se nasce ou
vive, buscando apoio técnico e convênios com entidades especializadas
no assunto, como USP e GTTP.
Parágrafo único.: no sentido de incentivo ao disposto no art 24, deve-
rá ser organizada, anualmente, uma olimpíada de turismo.
Art. 25 Promover desde já, através do Programa Região Verde Sudo-
este Paulista, a integração e cooperação intersetorial – Poder Públi-
co, Iniciativa Privada, Terceiro Setor e Comunidade – obtendo uma
atuação conjunta entre todos os envolvidos, direta e indiretamente,
na atividade turística, de forma participativa e respeitando os princípi-
os de sustentabilidade econômica, ambiental, sociocultural e políti-
co-institucional, possibilitando a consolidação de novos roteiros como
produtos turísticos rentáveis.
Art. 26 A partir de 2013, todas as obras de cunho turístico no municí-

pio deverão atender às normas técnicas de construção, respeitar o
meio ambiente e serem previamente aprovadas pelas Secretarias de
Turismo, de Obras e do Meio Ambiente, assim como os demais ór-
gãos competentes municipais, estaduais e federais.
Art. 27. A partir da aprovação desta, quaisquer atividades comerciais,
industriais, agropecuários e florestais, entre outros, que possam pre-
judicar o desenvolvimento turístico do município estão proibidas, ca-
bendo a Secretaria de Turismo, com aval do COMTUR, o parecer de
eventual impacto negativo.
Art. 28. Destinar 1% da receita arrecadada do ISS – Imposto Sobre
Serviço do município ao FUMTUR- Fundo Municipal de Turismo, além
dos recursos aprovados em lei específica do FUMTUR, sendo que
seu destino deverá ser submetido à aprovação e fiscalização do
COMTUR.
Art. 29. Todos os recursos destinados ao FUMTUR poderão ser apli-
cados no segmento turístico, somente após  aprovação pelo COMTUR.
Art. 30. Incentivar os artesãos para a fabricação de objetos e alimentos
típicos a serem comercializados com o intuito de divulgar o município.
I. A partir de 2014 deverá ser criado, com recursos do DADE e projeto
elaborado pelo DECON, um espaço físico, reunindo todos os artesãos
do município, facilitando o acesso dos turistas a souvenires da cidade.
II. A partir de 2014 deverá ser criado, pelo COMTUR e Secretaria de
Turismo, junto com as Associações de classe dos Artesões um Selo
Turístico Artesanal para identificar os artesões legalizados autoriza-
dos a expor no espaço específico mencionado no item I acima.
Art. 31. Realizar levantamento, a partir do ano de 2013, com atualiza-
ções bianuais, da população local e flutuante e suas necessidades,
dos fatores geradores e receptadores do turismo, tais como capaci-
dade hoteleira, gastronômico, instituições de ensino básico e superi-
or, entre outros, visando avaliar o potencial turístico disponível.
Art. 32 – Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação,
considerando-se incorporada ao Plano Diretor da Estância Turística
de Avaré a partir daí e será atualizada se necessário for, quando da
revisão da Lei Complementar n.º 154/2011 (Plano Diretor).
Avaré, 03 de outubro de 2012.

Eng. Agro. Marcos Boock Rutigliano
Presidente CMPD
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CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 151/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pelo Sr. Glauco Fabiano Favaro de Oliveira, considerando demis-
são de servidor e não comparecimento do 14º classificado , con-
voca os classificados no Concurso Público  nº 001/2009, homologa-
do pelo Decreto nº 2.223 de 15/10/09, publicado em 24/10/09, prorro-
gado pelo Decreto nº 2934 de 19/10/2011, publicado em 19/10/2011
para o exercício de Emprego Público junto aos PSFs , no  emprego
de Agente Comunitário de Saúde- PSF V , conforme classificação
abaixo descrita, para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departa-
mento 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
15º SAMANTA OLIVEIRA DE MOURA
Estância Turística de Avaré, aos 02 dias do mês de Outubro de 2012.

GLAUCO FABIANO FAVARO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 152/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pelo Sr. Glauco Fabiano Favaro de Oliveira, considerando demis-
são de servidor e não comparecimento do 17º classificado , con-
voca o classificado no Concurso Público  nº 001/2009, homologado
pelo Decreto nº 2.223 de 15/10/09, publicado em 24/10/09, prorroga-
do pelo Decreto nº 2.934 de 19/10/2011, publicado em 22/10/2011,
para o exercício de Emprego Público junto aos PSFs,  na função de
Enfermeiro – PSF ,  para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departa-
mento 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 PRISCILA LUCIANO MARVULO
Estância Turística de Avaré, aos 02 dias do mês de Outubro de 2012.

GLAUCO FABIANO FAVARO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Administração



LEIS

Lei nº 1.624, de 02 de outubro de 2012.
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no orçamento da Câmara Municipal, e dá

outras providências – R$ 15.000,00)

Autoria: Mesa Diretora
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a
seguinte lei:
Artigo 1º  - Fica aberto no Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal o Crédito Adicional no
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

Artigo 2º  - O valor do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo anterior será coberto com
recursos da anulação e redução da seguinte dotação do Orçamento vigente:

DECRETOS

Artigo 3º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 02 de outubro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 3.347, de 02 de outubro de 2012.
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no orçamento da Câmara Municipal, e dá

outras providências – R$ 15.000,00)

Autoria: Mesa Diretora
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
D e c r e t a:-
Artigo 1º  - Fica aberto no Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal o Crédito Adicional no
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

Artigo 2º  - O valor do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo anterior será coberto com
recursos da anulação e redução da seguinte dotação do Orçamento vigente:

Artigo 3º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 02 de outubro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 153/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr Glauco Fabiano Favaro de
Oliveira,  considerando o não comparecimento do 290º, 291º e desistência do 289º classificados ,
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 substituição de professor
afastado; para comparecerem no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação
deste Edital;  no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do
Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
CLASS. NOME
292º ELIANA APARECIDA DONI
293º MARIA ANGELICA SIMÃO
294º FABIANA  CRISTINA DE SOUZA
Estância Turística de Avaré, aos 02 dias do mês de Outubro de 2012.

GLAUCO FABIANO FAVARO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 154/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr Glauco Fabiano Favaro de
Oliveira,considerando a exoneração de servidor e não comparecimento do 127º classificado,
convoca os classificados no Concurso Público  nº 006/2010, publicado em 30/10/2010, homologado em
06/01/2011, publicado em 08/01/2011, prorrogado pelo 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 comparecerem no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital;
no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
129º PRISCILA APARECIDA DE FREITAS FERNANDES
Estância Turística de Avaré, aos 02 dias do mês de Outubro 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 I
ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da  L.C. Nº 1511/2011
REQUISITO Graduação em curso superior de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação espe-
cifica ou em curso Normal Superior.
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E D U C A Ç Ã O :

Visita ao Lar São Vicente de Paula leva alegria aos idosos

Alunos das escolas mu-
nicipais de Avaré, dando
continuidade aos Projetos
de Leitura “Entre na Roda”
e Meio Ambiente “Consci-
entizar para preservar o
mundo” arrecadaram lati-
nhas vazias, venderam e
compraram itens de higie-
ne pessoal como sabonete,
pasta de dente, papel higiê-
nico e hidratantes, presen-

teando os idosos do Lar
São Vicente de Paula .

O objetivo desta eta-
pa do projeto é consci-
entizar os alunos da im-
portância da coleta sele-
tiva e reciclagem para o
desenvolvimento susten-
tável. Aprenderam tam-
bém que através desta
atitude podem transfor-
mar lixo em dinheiro e

realizar uma ação social,
praticando a solidariedade
e amor ao próximo.

O encontro aconteceu
no dia 19 de setembro com
a presença de quarenta in-
ternos, cinquenta alunos,
além de professores coor-
denadores  e equipe peda-
gógica da Secretaria Mu-
nicipal de Educação.

Os visitantes foram re-

cebidos com muito cari-
nho pela responsável do
Lar, Vera Lucia Messias
Gambini. O evento foi ini-
ciado com a roda de leitu-
ra apresentada por profes-
sores da rede com o texto
“Os dois turrões”, de Ta-
tiana Belink. Os idosos se
deliciaram e riram muito
com o texto, emocionan-
do os presentes.

Assistidos do Lar São V icente de Paula

Produtos comprados pelos alunos e revertidos
para o Lar São V icente de Paula

Roda de Leitura apresentada aos assistidos do Lar

Entre os dias 17 e 25
de setembro de 2012, os
alunos dos 4ºs e 5ºs anos
da EMEB “José Rebou-
ças de Carvalho” visita-
ram à SABESP, acompa-
nhados pelos seus profes-
sores, inspetores de alu-
nos e professora coorde-
nadora, onde tiveram a
oportunidade de aprofun-
dar seus conhecimentos
sobre a importância da
água em nossas vidas.

Essas atividades extra-
classe complementaram as
ações do projeto “Consci-
entizar para preservar o

Alunos da EMEB “José Rebouças de Carvalho” visitam a SABESP

mundo”, implantado nas es-
colas municipais pela Secre-
taria Municipal da Educação.

Esse projeto foi desen-
volvido pelos professores,
coordenadora e direção da

escola e essas visitas fi-
zeram com que os alunos
pudessem tirar suas dúvi-

das sobre cada etapa do
tratamento da água, até
chegar a nossas casas.

Ficam aqui os nossos
sinceros agradecimentos ao
técnico José Carlos Santos

Peres, responsável pela
Estação de Tratamento
de Água por acolher e mi-
nistrar com brilhantismo
a palestra referente ao
tema.


