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C A L E N D Á R I O   O F I C I A L :

Eventos e inaugurações
agitarão final de ano

Restaurante Panorâmico e V estiários do Camping serão inaugurados em dezembro

Páginas 10 e 11.

COMEMORAÇÃO

Avaré se prepara
para I Encontro de

Bandas e Fanfarras

Banda Musical dos Funcionários da Polícia Civil
marcará presença no evento

No dia 15 de novem-
bro de 2012, quinta-fei-
ra, em comemoração à
Proclamação da Repúbli-
ca, a Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré, através da Secretaria

Municipal de Turismo,
realizará o “I Encontro
de Bandas e Fanfarras
da Estância Turística de
Avaré”, com desfile pe-
las ruas do Centro da
cidade. Página 20.

HOMENAGEM

Governo
Municipal decreta
Ponto Facultativo
no Dia Nacional
da Consciência

Negra
Página 15.

DIREITO INFANTO-JUVENIL

Eleição do
Conselho
Tutelar de
Avaré será
realizada
neste domingo Página 20.
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No dia 31 de outubro
de 2012,  o CEI – Centro
de Educação Infantil -
“São Benedito” abriu suas
portas aos pais e à comu-
nidade para apresentar
uma exposição com o
tema “Natureza- quem
ama cuida”.

O conteúdo da exposi-
ção foi trabalhado pelas
ADI(s) – Auxiliares de De-
senvolvimento Infantil -
durante todo o Bimestre.
A escolha do tema se deu
devido a importância de
despertar nas crianças uma
consciência ambiental, na
qual a mesmas sejam ca-
pazes de identificar atitu-
des que são prejudiciais à
natureza, aprendendo a
preservar e a retirar da na-
tureza apenas o necessário
à sua sobrevivência.

O objetivo do projeto
foi capacitar os alunos
para recuperar áreas ver-
des na escola; conscienti-
zá-los sobre a importância
da água e buscar meios de

CEI São Benedito realiza exposição
“Natureza – Quem ama cuida”

economizá-la racional-
mente e, também, perce-
ber que o lixo pode ser
uma fonte importante de
recurso financeiro através
da reciclagem.

A interação com os pais
possibilitou a eles uma mai-

or conscientização sobre a
necessidade e urgência em
cuidar do nosso planeta.
Durante a exposição, o pú-
blico presente apreciou di-
versos trabalhos com pro-
dutos recicláveis feitos pe-
las crianças e mudinhas de

flores que os pais puderam
levar para casa.

A vice-diretora Rosân-
gela Negrão Inácio Alves
agradece a todos que di-
reta ou indiretamente con-
tribuíram para a realização
de mais este projeto.

COMUNICADO
A EE “Coronel João Cruz” está com inscrições abertas
para a Educação de Jovens e Adultos – EJA (Ensino Mé-
dio) no período de 05/11/2012 à 29/11/2012. Idade: 18 anos.
Maiores informações, procurar a Secretaria da Esco-
la ou entrar em contato pelo telefone (14) 3732-0171.

Ouvidoria Municipal:

3711-2500
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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  4ª Medição e reforma do Ginásio de Esportes
Tico do Manolo com construção de campo de malha, campo de fute-
bol da vila Operaria, campo de futebol do Bairro Bonsucesso.
Fornecedor : Atlantica Com. E Serviços Ltda
Empenhos : 4689, 4694, 4757/2012
Valor : R$ 74.105,90
Avaré, 10 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  serviço de psicologo.
Fornecedor : Aurora Beatriz T onini
Empenhos : 7648/2012
Valor : R$ 2.100,00
Avaré, 10 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de fita plastica zebrada.
Fornecedor : Comercial T em Tudo Mais Lt da
Empenhos : 13168/2012
Valor : R$ 1 12,35
Avaré, 10 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  locação de multifuncional.
Fornecedor : Color Printer Locação e Comercio de Equip Ltda EPP
Empenhos : 1 1825, 11826/2012
Valor : R$ 7.836,50
Avaré, 10 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de lampadas.
Fornecedor : Comercio de |Material Eletrico Avare Ltda ME
Empenhos : 13167/2012
Valor : R$ 22,00
Avaré, 10 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  aquisição de equipamentos de iluminação
para o Teatro Municipal.
Fornecedor : Eletro T errivel Lt da
Empenhos : 10568/2012
Valor : R$ 18.999,95
Avaré, 10 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  manutenção de semáfaro.
Fornecedor : Ez-Lite Com. De Sinalização T ransito Lt da EPP
Empenhos : 12204/2012
Valor : R$ 3.000,00
Avaré, 10 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de locação com doação de caminhões e equipamentos.
Fornecedor : Embrascol Comercio e Serviços Ltda
Empenhos : 4534, 4534/2012
Valor : R$ 134.050,00
Avaré, 10 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  reajuste e 30ª Medição Construção do Novo
Fórum de Avaré (Contrapartida).
Fornecedor : Imprej Engenharia Ltda
Empenhos : 12198/2010
Valor : R$ 4.659,37
Avaré, 10 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  plantões médicos no SAMU.
Fornecedor : Instituto Hygia Saude e Desenvolvimento Social
Empenhos : 1 1559/2012
Valor : R$ 82.500,00
Avaré, 10 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  prestação de serviços de instalação,
monitoramento e locação de câmeras.
Fornecedor : Jose Lucio de Andrade ME
Empenhos : 9339/2012
Valor : R$ 9.016,00
Avaré, 10 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  aquisição de 40 caixas de agua de 200ml
para serem utilizadas na Corrida de São Silvestre.
Fornecedor : Leandro Cabral Passareli ME
Empenhos : 13174/2012
Valor : R$ 600,00
Avaré, 10 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de  aluguel de 04 ares de tatames e placares digitais.
Fornecedor : Liga Sudeste de Judo
Empenhos : 1 1839/2012
Valor : R$ 7.900,00
Avaré, 10 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de banana nanica.
Fornecedor : Maria Angelica Fonseca V enturini ME
Empenhos : 13170/2012
Valor : R$ 240,00
Avaré, 10 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  aquisição de 54 etiquetas adesivas para
colocação em troféus da Corrida São Silvestre.
Fornecedor : Mateus Berna
Empenhos : 13191/2012
Valor : R$ 51,60
Avaré, 10 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  aquisição de liquidificador.
Fornecedor : MHMB Dalfre EPP
Empenhos : 10632, 10717/2012
Valor : R$ 900,00
Avaré, 10 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de gêneros alimentícios.
Fornecedor : Nutricionale Comercio de Alimentos L Tda
Empenhos : 1917/2012
Valor : R$ 21 1,20
Avaré, 10 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  locação de impressoras.
Fornecedor : P . V. T. Comercio e Manut. De Moveis P/ Esc. Lt da
Empenhos : 1945, 6415, 6416, 6417, 6418, 6419, 6421, 7786, 7787,
7788, 7789, 7790, 7791, 7792, 7793, 7794, 9265, 9266, 9267, 9268,
9269, 9270, 9271, 9272, 9273, 12029, 12030, 12036, 12037, 12031,
12032, 12048, 12049, 1943, 1949, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942,
1944, 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 10593, 10594, 10595, 10596,
10597, 10598, 10599, 10600, 10601, 6413, 6414, 6422, 6423, 6424,
6425, 6426, 7781, 7782, 7783, 7785, 7796, 7797, 7798, 7799, 7801,
7802, 7803, 7804, 7784, 7795, 7800, 12042, 12043, 12050, 10213,
12033, 12034, 12035, 12038, 12039, 12040, 12041, 12044, 12045,
12046, 12047, 12051, 9259, 9260, 9261, 9262, 9264, 9276, 9277,
9278, 9279, 9280, 9281, 9282, 9283, 9284, 9263, 9274, 9275, 10602,
10603, 10604, 10605, 10606, 10607, 10609, 10610, 10611, 10612,
10613, 10614, 10615, 10618, 10619, 10608/2012
Valor : R$ 42.212,23
Avaré, 10 de Novembro 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  locação de multifuncional.
Fornecedor : P . V. T. Comercio e Manut. De Moveis P/ Esc. Lt da
Empenhos : 422/2012
Valor : R$ 6.136,76
Avaré, 10 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  criação de site padrão , banners, divulgação
do regulamento, ficha de inscrição e recebimento de musicas via online
da 30º FAMPOP.
Fornecedor : Sergio Augusto Sergio K Augusto
Empenhos : 7853/2012
Valor : R$ 1.300,00
Avaré, 10 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de exames de neurologia (Eletroneuromiografia/
Polissonografia).
Fornecedor : V az & Schiavao Lt da
Empenhos : 1510, 4087/2012
Valor : R$ 14.600,00
Avaré, 10 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  locação de veículos e fornecimento de pas-
ses escolares (Contrapartida).
Fornecedor : Viação Lira Ltda
Empenhos : 10735, 13032/2012
Valor : R$ 60.700,20
Avaré, 10 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de emissão do Semanário Oficial.
Fornecedor : Grafica Editora V alente Fartura Lt da
Empenhos : 3434/2012
Valor : R$ 19.443,20
Avaré, 10 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de 1ª Medição e reforma da Unidade Básica de
Saúde Bonsucesso (Contrapartida).
Fornecedor : Ecco Natura Construçoes Ltda EPP
Empenhos : 7533/2012
Valor : R$ 944,43
Avaré, 10 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL  10/11/2012
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 189/12 – PROCESSO Nº. 641/12

Objeto: Aquisição de placas de inauguração para o Gabinete.
Recebimento das Propostas: 13 de novembro de 2012  das  08:00
até 27 de novembro de 2012 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 27 de novembro de 2012  das 09:35 às
09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 27 de novembro 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, 09 de novembro de 2012 –
Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 190/12 – PROCESSO Nº. 642/12
Objeto: Aquisição de camisetas para o evento da 67ª Corrida de São
Silvestre de Avaré.
Recebimento das Propostas: 13 de novembro de 2012  das  08:00
até 27 de novembro de 2012 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 27 de novembro de 2012  das 13:35 às
13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 27 de novembro 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, 09 de novembro de 2012 –
Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 191/12 – PROCESSO Nº. 643/12
Objeto: Aquisição de materiais diversos para o Programa Bolsa Família.
Recebimento das Propostas: 14 de novembro de 2012  das  08:00
até 28 de novembro de 2012 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 28 de novembro de 2012  das 09:35 às
09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 28 de novembro 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, 09 de novembro de 2012 –
Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 192/12 – PROCESSO Nº. 644/12
Objeto: Aquisição de materiais esportivos e utensílios de cozinha
para adolescentes vinculados a medidas socioeducativas de liberda-
de assistida.
Recebimento das Propostas: 14 de novembro de 2012  das  08:00
até 28 de novembro de 2012 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 28 de novembro de 2012  das 13:35 às
13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 28 de novembro 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, 09 de novembro de 2012 –
Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 193/12 – PROCESSO Nº. 645/12
Objeto: Aquisição de tênis para idosos atendidos pelo CRAS II.
Recebimento das Propostas: 19 de novembro de 2012  das  08:00
até 29 de novembro de 2012 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 29 de novembro de 2012  das 09:35 às
09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 29 de novembro 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, 09 de novembro de 2012 –
Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 194/12 – PROCESSO Nº. 646/12
Objeto: Aquisição de materiais de construção para as Secretarias de
Obras e Turismo.
Recebimento das Propostas: 19 de novembro de 2012  das  08:00
até 29 de novembro de 2012 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 29 de novembro de 2012  das 13:35 às
13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 29 de novembro 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, 09 de novembro de 2012 –
Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 165/12 – PROCESSO Nº. 637/12
Objeto: Aquisição de cestas de natal para o CREAS.
Data de Encerramento: 27 de novembro de 2012  das 13:30 às
14:00 hs  Dep. Licitação.
Data de abertura: 27 de novembro 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,
07 de novembro de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 166/12 – PROCESSO Nº. 638/12
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de salgadinhos e
panetones para confraternização do final de ano – CRAS II.
Data de Encerramento: 28 de novembro de 2012  das 09:30 às
10:00 hs  Dep. Licitação.
Data de abertura: 28 de novembro 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,
09 de novembro de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 167/12 – PROCESSO Nº. 639/12
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de buffet para
jantar de natal da Vila Dignidade.
Data de Encerramento: 28 de novembro de 2012  das 13:30 às
14:00 hs  Dep. Licitação.
Data de abertura: 28 de novembro 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,
09 de novembro de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 151/12
PROCESSO Nº. 602/12

Objeto: Aquisição de materiais gráficos para a Vigilância Sanitária.
Data de Encerramento: 27 de novembro de 2012  das 09:30 às
10:00 hs  Dep. Licitação.
Data de abertura: 27 de novembro 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 novembro de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 175/12
PROCESSO Nº. 606/12

Objeto: Aquisição de persianas para o SAMU.
Recebimento das Propostas: 21 de novembro de 2012  das  08:00
até 30 de novembro de 2012 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 30 de novembro de 2012  das 09:35 às
09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 30 de novembro 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, 09 de novembro de 2012 –
Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

Repetição da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 012/12
PROCESSO Nº. 449/12

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de
mão de obra, máquinas, equipamentos e serviços para execução da
Construção de uma Escola de Educação Infantil TIPO C –
PROINFÂNCIA.
Data de Encerramento: 13 de dezembro de 2012  às 09:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 13 de dezembro 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, 07
de novembro de 2012 – Érica Marin Henrique – Presidente da CPJL.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 187/12 – Processo nº. 559/12

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa MENEZES
TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO L TDA, com valor global de R$
164.168,27 (cento e sessenta e quatro mil cento e sessenta e oito
reais e vinte e sete centavos)  objetivando a contratação de empresa
especializada em serviços de terraplanagem, para controle de erosão
no Parque Ecológico “Terezinha Teixeira de Freitas”, com fulcro no arti-
go 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré,
20 de setembro de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 189/12 – Processo nº. 567/12
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa RICARDO FILGUEIRAS
GOMES 17395807880, com valor global de R$ 850,00 (oitocentos e
cinquenta reais)  objetivando a locação de brinquedos para o evento Pre-
feitura no Bairro dia 29/09/12 no Bairro Plimec, com fulcro no artigo 24 da
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 26 de se-
tembro de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.
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SESSÃO DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2012
INDICAÇÃO

ROBERTO ARAUJO - VICE-PRESIDENTE
- ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa,
para que através do Setor competente, providencie a limpeza de mato
alto e retirada de entulhos e lixo que foram depositados em terreno
baldio, localizado na Rua Soldado Pedro Nespeca, ao lado e nos
fundos do numeral 305, quase esquina com a Rua Carlos Cavini, no
Bairro: “Vila Operária”, ocasionando problemas à saúde pública devi-
do o aparecimento de animais peçonhentos nocivos a saúde.

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO – 1º SECRETÁRIO
- para que através da Secretaria Municipal Competente, mande subs-
tituir 05 (cinco) lâmpadas queimadas em postes de iluminação publi-
ca localizados na Avenida Professor Celso Ferreira da Silva – (Jd.
Europa) na altura do numero 470.

ROSANGELA PAULUCCI P. PEREIRA
- providencie a criação de parcerias com a iniciativa privada para a
adoção de lixeiras-floreiras nos parques e jardins da Estância Turística
de Avaré. Nossa proposta tem como objetivo associar a consciência
ambiental em várias ações conjuntas. A lixeira-floreira além de chamar
a atenção pelos detalhes de sua estrutura poderia conter frases de
estímulo à conservação dos nossos jardins, como também um alerta
aos proprietários de cães que defecam nas vias da cidade. Consideran-
do que, se as mesmas forem patrocinadas pela iniciativa privada não
trarão gastos à administração pública, já que a própria empresa será a
responsável pela conservação das floreiras, ficando a cargo do órgão
da prefeitura apenas a retirada do lixo e a limpeza do local. Diante do
exposto esperamos o encaminhamento desta nossa indicação com a
devida aprovação do Sr. Prefeito.
- providencie a inclusão nas palestras e cursos realizados às ges-
tantes dos efeitos ocasionados pela ingestão de álcool durante a
gravidez.

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 Empre-
sa ANDIPEL PAPELARIA  LTDA ME, objetivando a aquisição de arquivos
de aço para os setores de fiscalização e ISS, relativa ao Pregão Eletrôni-
co nº. 170/12 – Processo nº. 586/12 - Homologado em: 31/10/2012 .

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dispos-
to no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA  a
Empresa PÂMELA COUTINHO ME , objetivando a aquisição de kits de
higiene para adolescentes vinculados a medidas socioeducativas de
liberdade assistida, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 171/12 – Pro-
cesso nº. 587/12 - Homologado em: 31/10/2012 .

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 FITFORMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CON-
FECÇÕES LTDA ME, objetivando a aquisição de utensílios de cozi-
nha para a Vila Dignidade, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 172/
12 – Processo nº. 588/12 - Homologado em: 01/1 1/2012.

ADITIVO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/10 – Processo nº. 179/10 fica aditado o
valor de R$ 91.243,25 (noventa e um mil duzentos e quarenta e três
reais e vinte e cinco cent avos),  para a empresa SANTEC FABRICA-
ÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME, o que
corresponde a aproximadamente 14,92% (catorze vírgula noventa e
dois por cento ) do valor total adjudicado no processo licitatório em ques-
tão objetivando a aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria da
Educação - Assinatura do T ermo Aditivo em: 26 de outubro de 2012.

PREGÃO PRESENCIAL  Nº 061/11 – Processo nº. 319/1 1 fica aditado
o valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais),  para a
empresa GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA, o que
corresponde a 25%(vinte e cinco por cento ) do valor total adjudica-
do no processo licitatório em questão objetivando a contratação de
empresa para prestação de serviços de impressão do Semanário Ofi-
cial - Assinatura do T ermo Aditivo em: 01 de novembro de 2012.

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/12 – Processo nº. 265/12 fica aditado o
valor de R$ 11.759,21 (onze mil setecentos e cinquent a e nove reais
e vinte e um cent avos),  para a empresa H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E
OBRAS LTDA, o que corresponde a aproximadamente 2,58% (dois vír-
gula cinquenta e oito por cento ) do valor total adjudicado no processo
licitatório em questão objetivando a execução de pavimentação asfáltica
no Residencial José Battochio e Avenida Governador Mário Covas - Assi-
natura do T ermo Aditivo em: 30 de outubro de 2012.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/12 – Processo nº. 046/12 fica aditado
o valor de R$ 15.587,80 (quinze mil quinhentos e oitenta e sete reais
e oitent a centavos),  para a empresa SANTEC FABRICAÇÃO E CO-
MÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME, o que corresponde a
aproximadamente 24,58% (vinte e quatro vírgula cinquenta e oito
por cento ) do valor total adjudicado no processo licitatório em questão
objetivando o fornecimento de materiais de higienização para Creches -
Assinatura do T ermo Aditivo em: 30 de outubro de 2012.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº. 183/12 – Processo nº. 539/12, objetivando a aquisição de
cadeira de rodas adequada para criança especial, conforme preceitua
o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada
em: 30/10/12 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº. 191/12 – Processo nº. 577/12, objetivando a contratação de
profissional para prestação de serviços de arquitetura, conforme precei-
tua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada
em: 25/10/12 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
158/12 – Processo nº. 556/12, objetivando a aquisição de divisórias e ferra-
gens para a Creche José Maria Porto para adequação do espaço físico,
conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
- Revogada em: 29/10/12 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 144/12 – Processo nº. 569/12, objetivando a aquisição de produ-
tos alimentícios para serem distribuídos durante a exibição de peça
teatral para a SEMADS - CREAS, conforme preceitua o “caput” do
artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 01/10/
12 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

RESCISÃO UNILATERAL
Fica RESCINDIDO o contrato na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 073/12 – Processo nº. 295/12 , que fazem entre si a Prefeitura
da Estância Turística de Avaré e a empresa F. J. SANTOS SUPRI-
MENTOS LTDA EPP, objetivando a aquisição de materiais pedagógi-
cos para o Ensino Fundamental. Rescindido  em: 31/10/12 - Rogelio
Barchetti Urrêa - Prefeito Municipal.

Fica RESCINDIDO o contrato na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 090/12 – Processo nº. 342/12 , que fazem entre si a Prefeitura da
Estância Turística de Avaré e a empresa F. J. SANTOS SUPRIMEN-
TOS LTDA EPP, objetivando a aquisição de equipamentos elétricos e
telefones para Creches, Educação Infantil e Ensino Fundamental. Res-
cindido  em: 31/10/12 - Rogelio Barchetti Urrêa - Prefeito Municipal.

Fica RESCINDIDO o contrato na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 142/12 – Processo nº. 508/12 , que fazem entre si a Prefeitura da
Estância Turística de Avaré e a empresa FIORENZE COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA ME, objetivando
a aquisição de sacos de ráfia para pavimentação asfáltica. Rescindido
em: 05/11/12 - Rogelio Barchetti Urrêa - Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 019/11 – Processo nº. 467/1 1, Contrato (424/1 1), que faz
entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa
H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS L TDA , objetivando a
contratação de empresa para pavimentação asfáltica no CDHU Avaré
G, com prorrogação até 31 de dezembro de 2012 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PREÇOS
Nº 007/12 – Processo nº. 151/12, Contrato (146/12), que faz entre si a
Prefeitura da Estância T urística de Avaré e a empresa ATLÂNTICA
CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, objetivando a refor-
ma do Campo de Futebol da Vila Operária, com prorrogação até 06 de
julho de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 014/11 – Processo nº. 052/1 1, Contrato (065/1 1),
que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a
empresa DORIVAL DIONÍZIO GOMES - ME, objetivando a aquisição
de gás para a Secretaria da Educação, com prorrogação até 02 de
março de 2013 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO
DE TOMADA DE PREÇOS

De acordo com Comunicação Interna encaminhada pelo Departamento
de Convênios a este departamento, referente ao Contrato nº 385/10
da Tomada de Preços nº 016/10, Processo nº 401/10, os atos prati-
cados por este setor e assinados pelo Senhor Prefeito Municipal,
deverão ser rerratificados.
ONDE SE LIA:
CLÁUSULA  PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO
Nos termos da Tomada de Preços nº 016/10 – Processo nº 401/10,
de 19 de outubro de 2.010, fica a empresa MENEZES
TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES L TDA, responsável pelo for-
necimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra para
execução de 22 (vinte e duas) unidades habitacionais...
AGORA SE LEIA:
CLÁUSULA  PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO
Nos termos da Tomada de Preços nº 016/10 – Processo nº 401/10,
de 19 de outubro de 2.010, fica a empresa MENEZES
TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES L TDA, responsável pelo for-
necimento de mão de obra, ferramentas e equipamentos para execu-
ção de 22 (vinte e duas) unidades habitacionais...

DELIBERAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL  N° 160/12 –  Processo n° 623/12

Considerando o Decreto Municipal 3.368 de 31 de outubro de 2012, a
Senhora ÉRICA MARIN HENRIQUE, Pregoeira Oficial, no uso de suas
atribuições legais e nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/
93 c/c Lei 10.520 de 17 de julho de 2002,  DETERMINA a alteração da
data de abertura do Pregão em epígrafe para o dia 22 de novembro de
2012 às 10 horas.

PREGÃO PRESENCIAL  N° 161/12 –  Processo n° 624/12
Considerando o Decreto Municipal 3.368 de 31 de outubro de 2012, a
Senhora ÉRICA MARIN HENRIQUE, Pregoeira Oficial, no uso de suas
atribuições legais e nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/
93 c/c Lei 10.520 de 17 de julho de 2002,  DETERMINA a alteração da
data de abertura do Pregão em epígrafe para o dia 22 de novembro de
2012 às 14 horas.

ATO DA MESA Nº 23/2012
(Dispõe sobre o funcionamento da Câmara de Vereadores da

Estância Turística de Avaré e dá outras providências)

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E LEGAIS,
D E C L A R A:-
Artigo 1º  - Fica decretado Ponto Facultativo nas dependências da
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, no dia 20 de
novembro de 2012, em Homenagem ao Dia Nacional da Cons-
ciência Negra e da morte de Zumbi dos Palmares.
Artigo 2º  - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação no
local de costume.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
aos 06 de Novembro de 2.012.-

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara de Vereadores da
Estância 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

PREGÃO PRESENCIAL  N° 162/12 –  Processo n° 625/12
Considerando o Decreto Municipal 3.368 de 31 de outubro de 2012, a
Senhora ÉRICA MARIN HENRIQUE, Pregoeira Oficial, no uso de suas
atribuições legais e nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/
93 c/c Lei 10.520 de 17 de julho de 2002,  DETERMINA a alteração da
data de abertura do Pregão em epígrafe para o dia 23 de novembro de
2012 às 10 horas.

PREGÃO PRESENCIAL  N° 163/12 –  Processo n° 626/12
Considerando o Decreto Municipal 3.368 de 31 de outubro de 2012, a
Senhora ÉRICA MARIN HENRIQUE, Pregoeira Oficial, no uso de suas
atribuições legais e nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/
93 c/c Lei 10.520 de 17 de julho de 2002,  DETERMINA a alteração da
data de abertura do Pregão em epígrafe para o dia 23 de novembro de
2012 às 14 horas.

LEGISLATIVO

continua na página 7



A EMEB Prof.ª Nor-
ma Lilia Pereira apre-
sentou nas últimas se-
manas a peça “S.O.S.
Urgente” a todas as uni-
dades escolares da rede
municipal  de ensino
como encerramento do
projeto: “Conscientizar
para Preservar o Mun-
do”. Escrita e dirigida
pela professora de tea-
tro Marta Vilela, a peça
teatral emocionou alu-
nos, comunidade dos
bairros Santa Mônica,
Presidencial e Duílio
Gambini, professores e
autoridades presentes.

S.O.S Urgente con-
tou com a participação
de alunos de todas as
idades da Educação Bá-
sica (6 a 10 anos) e ofe-
receu o despertar de uma
consciência ambiental,
ressaltando a importân-
c ia de a lguns temas
como: reciclagem, trata-
mento de água e esgo-
to, reutilização, consu-
mo consciente dos re-
cursos naturais, além da
importância do reflores-
tamento.

Em uma apresenta-
ção memorável, os alu-
nos alertaram o público
presente sobre todos os
riscos que nosso plane-
ta sofre e a possibilida-
de de um futuro com es-
cassez de recursos.
Aproveitaram também
para desf i lar  roupas
confeccionadas com
materiais reciclados,
mostrando que ainda há
tempo de mudar e como
podemos cuidar do nos-

E D U C A Ç Ã O :

EMEB Prof.ª Norma Lilia Pereira encerra
Projeto Ambiental com apresentação teatral
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so planeta para garantir
a existência das próxi-
mas gerações.

“Buscamos através
de nossa Escola Inte-
gral, proporcionar aos
nossos alunos uma edu-
cação, na qual, estes te-
nham uma formação ci-
dadã atuando de forma
consciente e responsá-
vel em sua sociedade.
Esse projeto contribuiu
de forma significativa
para o processo de en-
sino-aprendizagem, pois
nossos alunos adquiri-
ram além de novos sa-
beres, atitudes positivas
em relação a preserva-

ção do meio ambiente”,
afirma Nali Khairallah,
diretora da unidade es-
colar.

A direção agradece
todo apoio e participação
da comunidade, do cor-
po docente e colabora-
dores da escola, à Secre-
taria Municipal de Edu-
cação e principalmente à
professora Marta Vilela,
integrante do Projeto Es-
cola Integral e seus alu-
nos pelo empenho, de-
dicação e amor que fo-
ram ofertados àqueles
que se fizeram presen-
tes durante a semana de
apresentação.

Professora Marta e Diretora Nali



E S P O R T E S :

ORDEM DO DIA
CIRCULAR N º 37/2012 - DG    Avaré, 07 de Novembro de 2.012

Exmo. (a) Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
12/11/2012 - 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 12 de Novembro do corrente ano, que tem seu
inicio marcado para as 18h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI N.º 128/2012 - Discussão Única
Autoria:- Mesa Diretora
Assunto:  Altera o caput do Artigo 1º da Lei nº 1.434, de 23 de novem-
bro de 2010, alterada pela Lei nº 1.509, de 20 de setembro de 2011 e
revoga a Resolução nº 365/2010 dá outras providências. (c/
SUBSTITUTIVO)
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 128/2012 e do Parecer do Jurídico.
Observação:- Os Pareceres das Comissões Permanentes serão colo-
cados na Mesa dos Srs. V ereadores quando da apreciação da matéria
2. PROJETO DE LEI N.º 129/2012 - Discussão Única
Autoria:- Mesa Diretora
Assunto:  Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e
dá outras providências - R$ 298.000,00
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 129/2012 e dos Pareceres do
Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Observação:- O Parecer da Comissão de Finanças será colocado
na Mesa dos Srs. V ereadores quando da apreciação da matéria
3. PROJETO DE LEI N.º 122/2012 - Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Altera tabela constante do artigo 1º da lei nº 1.615 de 11 de
setembro de 2012 e dá outras providências.- (crédito de R$ 12.000,00)
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 122/2012 e dos Pareceres do
Jurídico; da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
4. PROJETO DE LEI N.º 123/2012 - Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Altera o artigo 1º da Lei nº 1.617 de 11 de setembro de 2012
e dá outras providências.- (crédito de R$ 87.867,31)
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 123/2012 e dos Pareceres do
Jurídico; da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
5. PROJETO DE LEI N.º 130/2012 - Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Autoriza o Executivo Municipal a efetuar adiantamento de
recursos financeiros destinados a realização da 67ª Corrida de São
Silvestre de Avaré
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 130/2012 e do Parecer do Jurídico.
Observação:- Os Pareceres das Comissões Permanentes serão colo-
cados na Mesa dos Srs. V ereadores quando da apreciação da matéria
 Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os pro-
testos de minha elevada estima e distinta consideração.

 CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Conscientizar nossas gestantes sobre a Síndrome Alcoólica Fetal é de
vital importância para o nascimento de uma criança saudável. Silencio-
so, este mal ainda é a pior causa do retardo mental entre recém-nasci-
dos. Estudos realizados por especialistas indicam que especialmente
nas  primeiras semanas o consumo de álcool deve ser zero. A
desinformação sobre este assunto é enorme, pois estudos realizados
estimam que 40% das gestantes brasileiras ingerem bebidas alcoóli-
cas . Diante destes argumentos esperamos o encaminhamento desta
nossa indicação com a devida aprovação do Senhor Prefeito.
- providencie a inserção de palestras de esclarecimentos nas es-
colas do Município sobre o TOC - Transtorno Obsessivo Compulsi-
vo nas crianças e adolescentes. O TOC é um distúrbio mental que
afeta cerca de 4 milhões de jovens e adultos no Brasil. A obsessão
é aquele pensamento, mesmo sem sentido, que a pessoa não con-
segue tirar da cabeça e a compulsão é o ritual feito para afastá-lo.
De acordo com os especialistas, qualquer um pode desenvolver o
transtorno obsessivo compulsivo e na maioria das vezes os sinais
despontam na adolescência. O transtorno é tão intenso que pode
chegar a afastar seus portadores até de pessoas queridas. Sabe-
mos que quanto mais tarde for diagnosticado, mais difícil fica de
controlá-lo. De acordo com educadores, é importante que as famí-
lias e as escolas estejam atentas e preparadas para dar suporte e
as orientações cabíveis a cada caso. Diante do exposto sugeri-
mos a inserção de palestras sobre o referido assunto, com os pro-
fessores orientando-os e com os pais e alunos alertando-os sobre
as consequências futuras e os tratamentos existentes. Espera-
mos que o Exmo. Sr. Prefeito encaminhe nossa indicação com
sua devida aprovação às Secretarias de Educação e de Saúde
deste Município.
- providencie realizar estudos visando a possibilidade de inserir na
grade curricular do ensino infantil e fundamental, atividades que auxi-
liem o aluno a manter e valorizar a autoestima, autovalorização, bem
como auxiliar na escolha de bons relacionamentos e lições de como
lidar com dinheiro. Ocorre que, atualmente percebemos que das di-
versas crianças que vão á escola, muitas são oriundas de lares com
relacionamento familiar destruído, sem união. Lares estes, que devi-
do as ocorrências diárias, pais não acompanham devidamente o de-
senvolvimento de seus filhos, e muitas vezes, até os prejudicam, en-
volvendo-os nas discussões e denegrindo-os levando as crianças a
se sentirem inferiores e despreparadas para desempenharem suas
atividades rotineiras. Nas escolas, muitas vezes, são valorizadas e
amplamente discutidas questões sobre guerras, quantas pessoas
morreram, qual país saiu como vencedor e não são levadas em conta
as questões que elevam a autoestima do aluno, ensinando-o a amar
a si e ao seu próximo como consequência. A inclusão de atividades
curriculares são tão importantes para o futuro do aluno, como o co-
nhecimento científico adquirido com as matérias básicas da rede de
ensino, pois preparam crianças para terem vida bem sucedida e com
autoafirmação.
- providencie que se digne determinar à Secretaria de Esportes a
indicação de profissionais de seu quadro, a fim de orientar os usuári-
os dos aparelhos de ginástica localizados na cidade. Com a instala-
ção de áreas exclusivas para atividades dos munícipes , sentimos a
necessidade da presença de orientadores para a utilização correta
dos referidos aparelhos. Promover a prática de exercícios leves e
moderados que não prejudiquem a saúde dos usuários é o ponto
principal desta indicação

REQUERIMENTO
MARIALVA ARAÚJO DE SOUZA  BIAZON – PRESIDENTA

- que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de congratula-
ções ao Digníssimo Prefeito eleito na cidade de Sorocaba, ANTÔNIO
CARLOS PANNUNZIO (PSDB), que certamente exercerá seu nobre
cargo com responsabilidade e imparcialidade, como é esperado pelos
eleitores que depositaram em Vossa Excelência toda esperança por
dias melhores. Como presidenta desta Casa de Leis, na qual sou re-
presentante e líder do partido neste Parlamento, desejo em nome de
todos os vereadores uma profícua gestão, e coloco-me à inteira dispo-
sição para quaisquer assuntos de interesse da coletividade.

ROBERTO ARAUJO - VICE-PRESIDENTE
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento da Senhora ALICE FERREIRA DA SILVA
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor REINALDO ALVAREZ NETO GUI-
MARÃES

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO – 1º SECRETÁRIO
- para que através da Secretaria Municipal de Saúde, forneça a
esta Casa de Leis, copias das Notas Fiscais de Compras de
Medicamentos efetuadas pelo município de Avaré nos últimos
02 (dois)  anos,   bem como Xerox da documentação
comprobatória do recebimento dos respectivos medicamentos
pelo almoxarifado responsável.

ROSANGELA PAULUCCI P. PEREIRA
- seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora OLGA APARECIDA RICCI DA
COSTA, ocorrido em Avaré, no dia 27 de outubro do corrente ano, fato
esse que causou grande consternação perante aos familiares e ami-
gos, uma vez que se tratava de pessoa benquista, pertencente que
era à família aqui radicada.
REQUEIRO mais que, do deliberado em Plenário seja cientificada a
família enlutada, através de seus familiares, na Rua Rio Pernambuco
nº 2198, Avaré / SP, transmitindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros
sentimentos de pesar deste Legislativo pelo infausto e doloroso acon-
tecimento.
- ao estudante avareense THIAGO GASPAR LEVIN , pela vitória do
Vigéssimo Quinto Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia, pro-
movido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do
Estado do Paraná. A entrega do prêmio ocorreu na noite da última
quinta-feira, dia 18, durante o encerramento da Segunda Feira Inovatec
Paraná 2012, em Curitiba.
Parabéns extensivo aos pais Claúdia e Carlos, com endereço Rua
José Geraldo Vicente, 114, Avaré/SP.
Justifica-se tal propositura, pois este nosso estudante avareense, que
de forma brilhante nos representou neste evento,  honrando e engran-
decendo o nome de nossa cidade.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
- 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 do Sr. Flávio Celso Negrão,
ocorrido no dia  27 de outubro do corrente ano, fato esse que causou
grande consternação perante aos familiares e amigos, uma vez que
se tratava de pessoa benquista e respeitada por todos.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despachos do Diretor da EMEB MANECO
DIONÍSIO de 06 de agosto de 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
Adriana Garcia Lopes da Fonseca, RG 25.902.248-2, Professor de
Educação Básica I, efetivo na EMEB MANECO DIONÍSIO em Avaré,
pretende acumular a função de PEB I do QM, no  DIMENSÃO CURSO
E COLÉGIO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

ATO DECISÓRIO nº02/2012
Amélia Regina de Paschoal Castro, RG 13.954.677, Professor de
Educação Básica I, efetivo na EMEB MANECO DIONÍSIO em Avaré,
pretende acumular a função de PEB I do QM, na EMEB ALZIRA PA-
VÃO, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

ATO DECISÓRIO nº03/2012
Alessandra Conceição Pereira de Oliveira, RG 33.744.063-3,Profes-
sor de Educação Básica II, efetivo na EMEB MANECO DIONÍSIO em
Avaré, pretende acumular a função de PEB I do QM, na EMEB ZAINY
ZEQUI DE OLIVEIRA, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

ATO DECISÓRIO nº04/2012
Ana Claudia Ramos Silva, RG 25.528.205-9, Professor de Educação
Básica I, efetivo na EMEB MANECO DIONÍSIO em Avaré, pretende
acumular a função de PEB I do QM, na EMEB SALIM ANTONIO
CURIATI, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

ATO DECISÓRIO nº05/2012
Cristiano de Oliveira, RG 28.940.965-2, Professor de Educação Bási-
ca I I, efetivo na EMEB MANECO DIONÍSIO em Avaré, pretende acu-
mular a função de PEB II do QM, na EMEB Licinia de Oliveira
Guazzelli, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

ATO DECISÓRIO nº 06/2012
Daniela Regina Renófio Salomão, RG 24.954.241-9, Professor de
Educação Básica I, efetivo na EMEB MANECO DIONÍSIO em Avaré,
pretende acumular a função de PEB I do QM, na EMEB MARIA TE-
REZA DE OLIVEIRA PICALHO, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

ATO DECISÓRIO nº 07/2012
Juliana Dalcin Lima, RG 40.074.072-2, Professor de Educação Bási-
ca I, efetivo na EMEB MANECO DIONÍSIO em Avaré, pretende acu-
mular a função de PEB I do QM, na EMEB NORMA LILIA PEREIRA,
em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

ATO DECISÓRIO nº 08/2012
Judith Leite Conceição, RG 8.944.354,Professor de Educação Bási-
ca I, efetivo na EMEB MANECO DIONÍSIO em Avaré, pretende acu-
mular a função de PEB I do QM, na EMEB FAUSTO DOS SANTOS
RODRIGUES, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

ATO DECISÓRIO nº 09/2012
Laura Yochie Matsumoto Coimbra, RG 7.776.880, Professor de Edu-
cação Básica I, efetivo na EMEB MANECO DIONÍSIO em Avaré, pre-
tende acumular a função de PEB I do QM, no Colégio Universitário
(ANGLO), em Avaré.
Decisão: Acúmulo Legal

ATO DECISÓRIO nº 10/2012
Maria Silvia Mori, RG 22.753.661-7, Professor de Educação Básica I,
efetivo na EMEB MANECO DIONÍSIO em Avaré, pretende acumular a
função de PEB I do QM, na EMEB SALIM ANTONIO CURIATI, em
Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

ATO DECISÓRIO nº11/2012
Silvana Célia da Silva Prata, RG 21.972.319-9, Professor de Educa-
ção Básica I, contratada na EMEB MANECO DIONÍSIO em Avaré,
pretende acumular a função de PEB I do QM, na EMEB DUILIO
GAMBINI , em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

ATO DECISÓRIO nº 12/2012
Viviane Cristina CoradiBocci, RG 24.954.240-7, Professor de Educa-
ção Básica I, efetivo na EMEB MANECO DIONÍSIO em Avaré, preten-
de acumular a função de PEB I do QM, na E.E. PEDRO BENTO
ALVES, em Arandu.
Decisão: Acúmulo Legal

Jacqueline Khirallah Fonseca
Diretor de escola

AVARÉ, 10 DE NOVEMBRO DE 2012 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 589 7



CONDEPHAC – Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Artístico e Cultural de Avaré.

Lei Municipal nº 1.429, de 09 de novembro de 2010.

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA  DE
NOVEMBRO DE 2012

SENHORES CONSELHEIROS
Assunto: Reunião Ordinária do mês de novembro de 2012
Prezados Senhores
Ficam por meio deste, CONVOCADOS os Conselheiros do
CONDEPHAC e membros do Plano Setorial do Patrimônio Histórico,
Artístico e Cultural de Avaré para REUNIÃO ORDINÁRIA do Mês de
NOVEMBRO CONDEPHAC no dia 13 de Novembro de 2012 as 16:30
horas NA SEDE DO CONSELHO NA RUA MINAS GERAIS –
MEMORIAL DJANIRA - CAIC
PAUTA DA REUNIÃO
RELATOS DA PRESIDENCIA
APRESENTAÇÃO CONDEPHAC A VISITANTES
LIVROS DE FOTOS “AVARÉ EM IMAGENS”
REVISÃO DE PROCESSOS
· Lembro a todos que a Secretaria Executiva do CONSELHO a partir
de 6 de Fevereiro de 2012, após o cumprimento de licença prêmio do
Secretário Executivo funciona todos os dias das 13h30min às 17h30min
horas, portanto dúvidas, opiniões ou questionamentos podem ser le-
vados diretamente à pessoa do Secretário, ou mesmo da Presidente,
que igualmente mantém um expediente regular na sede do Conselho.
Angela Golin – Presidente; Gumercindo Castellucci Filho – Secretá-
rio Executivo.
Também fica disponível o Fone 14 9774-6933 para informações fora
do expediente do Conselho.
Respeitosamente, peço a confirmação da presença no ato do recebi-
mento deste ou informe sobre a convocação de seu suplente (atesto
a responsabilidade de cada um neste acionamento). Importante frisar
a relevância e pertinência dos temas e a necessidade da pontualida-
de para inicio da reunião.
*Os Conselheiros podem sugerir novas pautas que ficam, porém, su-
jeitos a liberação da mesa diretora, devido ao tempo para exposição o
que pode levar a solicitação de uma reunião extraordinária.

Gumercindo Castellucci Filho – Guma
SECRETÁRIO EXECUTIVO

CONVOCAÇÃO
Ficam por meio deste, CONVOCADOS artistas, ativistas culturais
e pessoas interessadas em Arte/Cultura para
- 3ª Assembleia Setorial – Formação do Conselho Municipal de
Política Cultural, envolvendo os setores Fotografia, Dança, Produ-
tores Culturais, Museus e Equipamentos da Cultura (Privados) e
Meios de Comunicação, as 18:30 horas, do dia 20 de Novembro de
2012, na sede das Oficinas Culturais José Reis Filho (CAC), Rua
Rio de Janeiro, 1763.
Importante ressaltar que o Plano Municipal de Política Cultural re-
centemente aprovado pela Camara Municipal destaca a
obrigatoriedade da criação do Conselho que passará então a reger
as diretrizes e ações da Cultura Avareense.
Avaré, 30 de Outubro de 2012

Gilson Camara Filgueiras
Secretário Municipal de Cultura e Lazer

CONVOCAÇÃO
Ficam por meio deste, CONVOCADOS artistas, ativistas culturais
e pessoas interessadas em Arte/Cultura para
- 4ª Assembleia Setorial (ultima) – Formação do Conselho Munici-
pal de Política Cultural, envolvendo os setores, Música, Artesana-
to, Cultura Folclórica, e a deliberação dos indicados pelas Associ-
ações de Comércio, Industria e  Prestação de serviços, de Musica,
de Artesanato, de Cultura Afro, lembrando que  indicações somen-
te serão aceitas quando em documento assinado pelo Presidente
da Associação com cópia da ata que o elegeu.
 as 18:30 horas, do dia 27 de Novembro de 2012, na sede das
Oficinas Culturais José Reis Filho (CAC), Rua Rio de Janeiro, 1763.
Importante ressaltar que o Plano Municipal de Política Cultural
recentemente aprovado pela Camara Municipal destaca a
obrigatoriedade da criação do Conselho que passará então a reger
as diretrizes e ações da Cultura Avareense.
Avaré, 30 de Outubro de 2012

Gilson Camara Filgueiras
Secretário Municipal de Cultura e Lazer

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ
CNPJ nº44.584.019/0001-06

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE PREGÃO
PRESENCIAL

Fica REVOGADO o pregão presencial nº 03/2012, Processo nº 05/
2012, cujo objeto é a aquisição de arco cirúrgico para a Santa Casa
de Misericórdia de Avaré, com data de abertura da sessão pública
para 09/11/2012, motivado pelo DEFERIMENTO da Impugnação apre-
sentada pela empresa SIEMENS LTDA, CNJP 44.013.159/0065-80,
tendo em vista que a descrição do objeto licitado restringe a
competitividade e necessita ser readequada. O pregoeiro.

INEDITORIAIS

Secret aria Municip al de Assistência e
Desenvolvimento Social

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

Decreto 2.616/10

Convocação
O Presidente do Conselho Municipal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social (CMAS) Sr. José Marcos Guazzellli Filho , vem por
meio deste convocar os/as Conselheiros, para Reunião  Ordiná-
ria às  09:00 horas , que será realizada no dia 14/11/12  na  Sala dos
Conselhos Municipais  junto à Secretaria M. Assistência  e De-
senvolvimento Social  sito a Rua Rio Grande do Sul, 1750, fundos.
Pautas:
· Leitura de Ata
· Apresentação de documentos recebidos para avaliação
· Eleição de nova diretoria
A participação de todos é muito importante, em caso de imprevistos
favor informar por escrito.

e-mail:   cmasavare@hotmail.com

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ -

AVAREPREV
 ESTADO DE SÃO PAULO

CDHU-Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo. Torna publico que recebeu da CETESB
a Licença de operação nº 71000019 para o
Conjunto Habitacional Avaré XV/C.H.Avaré G,
sito a Rodovia Salim Antonio Curiati -SP 245,
Bairro Barra Grande-Avaré-SP.

DECRETOS

Decreto nº 3.368, de 31 de outubro de 2012.
(Dispõe sobre declaração de Ponto Facultativo no Município de

Avaré no dia 20 de novembro de 2012.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA,  Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º  - Em homenagem ao dia Nacional da Consciência Negra e
da morte de Zumbi dos Palmares, fica declarado Ponto Facultativo
nas Repartições Municipais de Avaré, o dia 20 de novembro de 2012,
, mantendo-se os serviços essenciais de saúde, creches e limpeza
de lixo, sendo coleta e varrição.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 31 de outubro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 3369, de 06 de novembro de 2012.
(Nomeia a Comissão Organizadora da 67ª Corrida de

São Silvestre de 2012 ).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a   :  -
Artigo 1º  - Fica reorganizada, na forma abaixo, a Comissão da
Organizadora da 67ª Corrida da São Silvestre de 2012.
ELSON CARLOTA – Presidente;
ADÃO DE CAMPOS – Vice-Presidente ;
BENEDITO DA SILVA – Tesoureiro;
Membros:-
CASSIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA;
ELIDAN ACÁCIO CRHISTINO.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 06 de novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 3.370, de 08 de novembro de 2012.
(Delega as funções que especifica e dá outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA,  Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º  - Fica o titular da pasta da Secretaria Municipal de Trans-
portes e Sistema Viário, além de suas atribuições, também respon-
sável pelo efetivo da GUARDA CIVIL DE AVARÉ.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogado o Decreto nº 3.360, de 25 de outubro de 2012.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 08 de novembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO
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 D I R E I T O   I N F A N T O - J U V E N I L :

Eleição do Conselho Tutelar de Avaré
será realizada neste domingo

O Conselho Tutelar da
Estância Turística de Ava-
ré realizará eleição para a
escolha dos novos conse-
lheiros neste domingo, 11,
das 08h00 às 15h00, na
Fundação Regional de
Avaré – FREA -, localiza-
da na Praça Prefeito Ro-
meu Bretas n.º 163, Cen-
tro. Essa será a 3ª e últi-
ma fase para a escolha dos
05 novos conselheiros, que
atuarão no período 2013-
2015. Todos os eleitores
do município têm o direi-
to de votar em até 05 can-

didatos.
De acordo com o Es-

tatuto da Criança e Ado-
lescente – ECA -, o Con-
selho Tutelar é um órgão
permanente, autônomo e
não-jurisdicional que zela
pelo cumprimento e efeti-
vação dos direitos e deve-
res da criança e do ado-
lescente em um município.
Este, é constituído por cin-
co membros escolhidos
pelos cidadãos de cada ci-
dade, para um mandato de
três anos, admitida uma re-
eleição.

O QUE FAZ UM
CONSELHEIRO

TUTELAR?
O conselheiro tutelar

recebe, estuda e encami-

nha casos envolvendo a vi-
olação de direitos infanto-
juvenis. Estes casos che-
gam a ele por meio de de-
núncias, queixas, reclama-

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 e
com o apoio da ACIA, re-
alizará no dia 21 de no-
vembro de 2012, às
16h30, no prédio da As-
sociação Comercial e In-
dustrial de Avaré, localiza-
do na Rua: Rio de Janeiro
n.º 1622, Centro, uma pa-
lestra com o tema “Empre-
endedor Individual”.

O objetivo da palestra é
apresentar a profissionais
que querem abrir um negó-
cio próprio, ou já tem um
negócio, mas ainda não se
formalizou, a oportunidade
de se transformar num em-
presário de sucesso e for-

SEBRAE realizará palestra
sobre Empreendedor Individual

malizado, com 2 letras: EI
- Empreendedor Individu-
al, que transforma o profis-

sional em pessoa jurídica
“Empresário”, melhorando
a visibilidade e condições do

seu negócio.
Ser Empreendedor In-

dividual dará alguns bene-
fícios a esse empresário
que o profissional não for-
malizado não possui, tais
como: Cobertura Previ-
denciária; Contratação de
um funcionário com me-
nor custo; Acesso a servi-
ços bancários, inclusive
crédito; Compras e vendas
em conjunto; Redução da
Carga Tributária; Contro-
les muito simplificados,
Cidadania, Facilidade nos
negócios com o Poder
Público, Serviços gratuitos
e Segurança jurídica.

Para maiores informa-
ções ligue: 14 3711-2500
(Sala do Empreendedor)
ou 14 3815-9020 (Sebrae)

NÚMERO E NOME DOS CANDIDATOS
NÚMERO NOME
15 Alecsander Bonifácio Garcia
18 Aline Innocente Gomes
13 Aurora Beatriz Tonini
10 Bruna Castilho Albuquerque Martins
14 Conrado Alberto Bannwart Mortean
12 Evelise Aparecida Barboza
21 Juliana Pinho Carvalheira
19 Marcia Pinheiro da Silva
20 Marcia Regina Braga
17 Marina Cecilia Furigo Kagawa
16 Marta Luzia Noronha Prado
22 Suzy Keller Dias Nunes de Oliveira
11 Tatiane Aparecida Biason
Participe e exerça mais uma vez sua cidadania!!!

ções, reivindicações e so-
licitações podendo vir de
qualquer cidadão, da fa-
mília, de profissionais da
área e também da própria
criança ou adolescente.

Ele, também pode
assessorar o poder pú-
blico na proposta orça-

mentária para a situa-
ção dos direitos infan-
to-juvenis e contribuir
para o planejamento e
formulação de políticas
e planos municipais de
atendimento à criança,
ao adolescente e às suas
famílias.

AÇÃO SOCIAL

APAE-AVARÉ promoverá
churrasco beneficente

neste domingo
A Associação de Pais

e Amigos dos Excepcio-
nais de Avaré – APAE-
AVARÉ – estará realizan-
do neste domingo, dia 11
de novembro de 2012, a
partir das 12h00, um
churrasco beneficente
voltado à manutenção da
instituição. O evento con-
tará também com a ins-
talação de um parquinho
infantil para recreação
das crianças.

Atualmente presidida
por Marcelo Oliveira
Sanches, a APAE-AVA-
RÉ está localizada na
Avenida Donguinha Mer-

cadante s/n, Bairro Jar-
dim Paineiras e há 43
anos desenvolve ações
que visam a defesa dos
interesses da pessoa por-
tadora de deficiência.

Sua participação é
muito importante para
que esta promoção tenha
sucesso. Compareça,
participe e prestigie, as-
sim você estará auxilian-
do na manutenção dessa
instituição tão importan-
te para a Estância Turís-
tica de Avaré.

Mais informações
pelo telefone (14) 3732-
0913.



LEIS

Lei nº 1.626, de 07 de novembro de 2012
(Inclui nos Anexos da Planta Genérica do Município, relação das quadras cadastrais do Conjunto

Habitacional Avaré G - “Benedito Aires”, para fins de zoneamento fiscal)

Autoria: Prefeito Municipal
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 incluída na Lei Municipal nº 191 de 05 de dezembro de 2001, a tabela de zoneamento fiscal
do Conjunto Habitacional Avaré G - “Benedito Aires”, no Povoado da Barra Grande, nos termos em anexo.
Artigo 2º  - No presente exercício fiscal, essa Lei terá validade única e exclusivamente para a finalidade de
criar as condições necessárias aos departamentos competentes do Poder Executivo, para expedição de
certidões e afins dos respectivos lotes, constantes do mencionado anexo.
Artigo 3º  - Para fins de tributação, a presente lei terá efeito somente no exercício fiscal do ano de 2013.
Artigo 4º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 07 de novembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

RELAÇÃO DE CADASTROS E RESPECTIVO ZONEAMENT O FISCAL A SER
ATRIBUIDO DENTRO DO ENQUADRAMENT O DA PLANTA GENÉRICA DE

AVARÉ, NO FATOR K:
LOCAL  – CONJUNTO HABITACIONAL  AVARÉ G-BENEDITO AIRES.
POVOADO DE BARRA GRANDE.

LOTE:              QUADRA:                    CADASTRO:                  ZONEAMENTO FISCAL:

1...............................1...............................S.008.001.000......................................10
2...............................1...............................S.008.002.000......................................10
3...............................1...............................S.008.003.000......................................10
4...............................1...............................S.008.004.000......................................10
5...............................1...............................S.008.005.000......................................10
6...............................1...............................S.008.006.000......................................10
7...............................1...............................S.008.007.000......................................10
8...............................1...............................S.008.008.000......................................10
1...............................2...............................S.009.001.000......................................10

2...............................2...............................S.009.002.000......................................10
3...............................2...............................S.009.003.000......................................10
4...............................2...............................S.009.004.000......................................10
5...............................2...............................S.009.005.000......................................10
6...............................2...............................S.009.006.000......................................10
7...............................2...............................S.009.007.000......................................10
8...............................2...............................S.009.008.000......................................10
9...............................2...............................S.009.009.000......................................10
10.............................2...............................S.009.010.000......................................10
11.............................2...............................S.009.011.000......................................10
12.............................2...............................S.009.012.000......................................10
13.............................2...............................S.009.013.000......................................10
14.............................2...............................S.009.014.000......................................10
Área Institucional.....................................S.010.001.000........................................10
Área Verde 02..........................................S.010.002.000.......................................10
Sistema de Lazer.......................................S.011.001.000.....................................10

Lei nº 1.627, de 07 de novembro de 2012
Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder dentro da disponibilidade financeira subvenção e
repassar recursos municipal e federal mediante convênio a Santa Casa de Misericórdia de Avaré e

assinar termos de parceria, visando a execução do projeto “Pró-Santa Casa”, conforme especifica e
adota outras providências.

Autoria: Prefeito Municipal
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a
seguinte lei:
Artigo 1º  – Fica o Poder Executivo autorizado a conceder dentro da disponibilidade financeira, subvenção
e repassar recursos municipal e federal mediante convênio a Santa Casa de Misericórdia de Avaré, entida-
de devidamente constituída, com sede nesta cidade, à rua Paraíba, nº 1.003, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 44.584.019/0001-06, destinados a execução do projeto “Pró Santa Casa”, parte integrante da presente
lei, com o intuito de buscar o aperfeiçoamento das ações de saúde no município da Estância Turística de
Avaré e garantir o atendimento da população.
Parágrafo Primeiro  - Em decorrência da obrigação de que trata o caput, fica o município autorizado a
assinar convênios e ou termos de parceria com secretaria de Estado da Saúde e municípios na região do
Colegiado, visando a execução do projeto.
Parágrafo Segundo  – Assinado os Convênios e ou Termos de Parceria, o Poder Executivo dará ciência
à Câmara Municipal, através de cópia dos instrumentos.
Parágrafo T erceiro  – O Projeto, referido no caput, trata-se de uma parceria entre a Secretaria de Estado
da Saúde, que repassará 70% (setenta) por cento do valor financeiro previsto e os municípios especifica-
dos no Plano Operativo situados na região do Colegiado de Avaré, os quais ficarão responsável pela
contrapartida dos 30% (trinta) por cento restantes.
Artigo 2º  – O valor a ser repassado pelo município da Estância Turística de Avaré, em caráter de contrapartida
é o que consta no Plano de Trabalho.
Parágrafo Único  – O valor do repasse poderá ser suspenso, se, após avaliação do Colegiado, caracteri-
zar descumprimento das metas estabelecidas no Plano Operativo.
Artigo 3º  – As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária: 07.01.01 – 10.302.1013.2018 – 3.3.50.43.00 – 01 – 310.000 – 438 (Secretaria Municipal da
Saúde – Fundo Municipal de Saúde – Gabinete do Secretário e Dependências – Assistência Hospitalar e
Ambulatorial – Média e Alta Complexidade Ambulatoriais e Hospitalar – Apoio a Entidades Privadas e
Filantrópicas – Subvenções Sociais)
Artigo 4º  – Fica fazendo parte integrante da presente Lei a minuta de convênio a ser celebrado com a
Santa Casa de Misericórdia de Avaré, o Plano de Trabalho e o Plano Operativo.
Artigo 5º  – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de
Janeiro de 2012.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 07 de novembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

MINUTA DE CONVÊNIO PARA O PROGRAMA PRÓ-SANTA CASA
TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM  A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
AVARÉ A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ VISANDO  APOIAR FINANCEIRAMENTE A

INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA, SEM FINS LUCRATIVOS DE CARATER REGIONAL, PARA QUALIFICA-
ÇÃO DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, Estado de São Paulo, com sede e administração
na Praça Juca Novaes nº 1.169 inscrito no CNPJ sob nº 46.634.168/0001-50, representado neste ato pelo
Prefeito Municipal, Senhor ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA, portador do RG n 13.857.530.SSP/SP, e do
termos da Lei Orgânica Municipal, doravante designado simplesmente MUNICÍPIO; e a SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE AVARÉ, com sede à Rua Paraíba, nº 1.003, inscrita no CNPJ sob o nº 44.584.019/
0001-06, representada consoante seu Estatuto pelo Provedor, senhor MIGUEL CHIBANI BAKR, RG. 6935884,
portador do CPF nº 749.914.188-87, residente e domiciliado nesta cidade, em pleno e regular exercício de
suas funções, doravante denominada simplesmente ENTIDADE, consoante Lei nº 1.359 de 12 de maio de
2010, celebram o presente Convênio, mediante as Cláusulas e condições seguintes:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui Objeto deste Convênio a transferência de recursos financei-
ros municipais à ENTIDADE, para o desenvolvimento das atividades
relativas ao Programa “PRÓ SANTA CASA”, realizados ou a realizar,
consoante parceria firmada junto ao Estado de São Paulo, por inter-
médio da Secretaria do Estado de Saúde, de acordo com respectivo
Plano Operativo e de Trabalho do Programa Pró-Santa Casa-2, ca-
bendo ao gestor Estadual incentivo de 70% (setenta por cento) dos
recursos mensais destinados ao referido Programa e à ENTIDADE,
e, ao demais Gestores Municipais da respectiva região administrati-
va, os outros 30% (trinta por cento) dos repasses.
CLAÚSULA  SEGUNDA – DAS METAS E ÁREAS DE TRABALHO
De acordo com o Plano Operacional e de Trabalho do Programa Pró-
Santa Casa-2, a ENTIDADE tem por finalidade garantir o atendimento
da população do MUNICÍPIO dentro do Projeto “PRÓ SANTA CASA”.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
O MUNICÍPIO obriga-se a transferir à ENTIDADE os recursos finan-
ceiros consignados na Cláusula Sexta do presente Convênio,mediante
repasses mensais, ou único à critério da Administração, conforme o
previsto no respectivo Plano Operativo e de Trabalho.
CLÁUSULA  QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA  ENTIDADE
São obrigações da ENTIDADE:
I- executar as ações previstas no Plano Operativo e de Trabalho, de
acordo com o pactuado no presente ajuste:
II- assegurar ao MUNICÍPIO as condições necessárias ao acompa-
nhamento, supervisão, controle, fiscalização e avaliação da execu-
ção do Objeto deste Convênio;
III- aplicar, integralmente, os recursos financeiros repassados pelo
Município inclusive os provenientes das receitas obtidas com aplica-
ções financeiras realizadas, na execução do Objeto do presente ajuste,
conforme especificado nas Cláusulas Primeira e Segunda, e no Pla-
no de Trabalho;
IV-  ao Erário Municipal, quando da Prestação de Contas final, os
eventuais saldos dos recursos repassados e não utilizados, inclusive
os provenientes das aplicações financeiras realizadas;
V- manter contabilidade e registro atualizados e em boa ordem, bem
como relação nominal dos beneficiários das ações conveniadas à
disposição dos órgãos fiscalizadores e, ainda manter registro contábeis
específicos relativos aos recebimentos de recursos oriundos do pre-
sente Convênio;
VI- prestar contas, nos moldes das instruções específicas editadas pelo
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, até 31 de Janeiro do exercí-
cio subsequente, dos recursos repassados durante o exercício anterior.
A ENTIDADE, quando da prestação de contas, deverá recolher ao Erário
Municipal os eventuais saldos dos recursos repassados e não aplicados
dentro do período aprazado, inclusive os provenientes das aplicações
financeiras realizadas, salvo se receber autorização expressa por parte
do MUNICÍPIO para utilização extemporânea destes recursos. O
descumprimento do prazo estipulado para a apresentação da prestação
de contas, assim como para se efetuar o recolhimento, se for o caso,
acarretará o impedimento de receber quaisquer outros recursos deste, a
ser providenciado pela autoridade competente.
VII- Garantir vagas para atender usuários encaminhado diretamente
pelo Município.
Parágrafo Primeiro -  É vedada à ENTIDADE utilizar os recursos des-
te Convênio em finalidade diversas da estabelecida em seu Objeto.
Parágrafo Segundo – O descumprimento do prazo estipulado para
apresentação da prestação de contas, assim como para efetuar o
recolhimento de eventual saldo de recursos, se for o caso, acarretará
à ENTIDADE o impedimento de receber quaisquer outros recursos do
MUNICÍPIO, enquanto perdurar a falta, sem prejuízo das medidas
administrativas e jurídicas cabíveis.
CLÁUSULA  QUINTA – DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO
CONVÊNIO
O controle e a fiscalização da execução do presente pacto incumbi-
rá, pelo MUNICÍPIO, ao seu órgão próprio ou por representante desig-
nado e, pela ENTIDADE, ao seu Representante Legal.
CLÁUSULA  SEXTA – DO VALOR E DOS RECURSOS
O valor total estimado do presente Convênio é de R$ 157.048,80 (Cento
e cinquenta e sete mil, quarenta e oito reais e oitenta centavos ).
Tratando-se de R$ 13.087,40 ( Treze mil, oitenta e sete reais e qua-
renta centavos) mensais, onerando a Unidade Orçamentária 07.01.01
– 10.302.1013.2018 – 3.3.50.43.00 – 01 – 310.000 – 438 (Secretaria
Municipal da Saúde – Fundo Municipal de Saúde – Gabinete do Se-
cretário e Dependências – Assistência Hospitalar e Ambulatorial –
Média e Alta Complexidade Ambulatoriais e Hospitalar – Apoio a En-
tidades Provadas e Filantrópicas – Subvenções Sociais), do exercí-
cio financeiro de 2012, correspondente ao período compreendido en-
tre janeiro à dezembro de 2012.
Parágrafo Primeiro – os recursos transferidos pelo MUNICÍPIO a ENTI-
DADE, em função deste Convênio, serão depositados em conta vincu-
lada na Agência do Banco Nossa Caixa S/A, Agência nº 0044-2, conta
corrente nº 04.000648-3   em nome SANTA CASA DE MISERICÓRDIA,
devendo ser aplicados ou terem sido aplicados ou terem sido aplica-
dos, exclusivamente, na execução do objeto deste Convênio.

Parágrafo Segundo – A ENTIDADE, ao receber os recursos de que
trata esta Cláusula deverá:
I- no período correspondente ao intervalo entre a liberação das parcelas
e a sua efetiva utilização, aplicar os recursos em cadernetas de pou-
pança de  instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for
igual a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou
operação de mercado aberto, lastreada em título da dúvida pública,
quando a utilização dos mesmos verificar-se menores que um mês;
II- computar, obrigatoriamente, as receitas financeiras auferidas a cré-
dito do Convênio e aplicá-las, exclusivamente, no objeto conveniado;
III- Anexar, quando da apresentação da Prestação de Contas, tratada
na Cláusula Quarta, inciso VII, os extratos bancários contendo o
movimento diário ( histórico) da conta, juntamente com a documenta-
ção referente à aplicação das disponibilidades financeiras no merca-
do de capitais, a ser fornecido pela Instituição Financeira;
IV – O descumprimento do disposto neste parágrafo obrigará a ENTI-
DADE  a reposição ou restituição do numerário equivalente aos ren-
dimentos do mercado financeiro;
CLÁUSULA SÉTIMA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos serão liberados, até o dia 20 ( vinte) de cada Mês.
CLAÚSULA  OITAVA – DAS ALTERAÇÕES
Este Convênio poderá ser aditado, por acordo entre os partícipes, nos
casos de acréscimo ou redução do número de atendidos, bem como para
alterar, se necessário, o Plano de Trabalho ou suplementar o seu valor,
mediante proposta justificada e autorização do Executivo Municipal.
CLAÚSULA NONA – DA VIGÊNCIA, DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
O prazo de vigência do presente Convênio é de 12 (doze) meses retroagindo
seus efeitos a partir de 01 de Janeiro de 2012, podendo ser prorrogado,
mediante lavratura de termo de aditamento nos exercícios subsequentes,
observado o limite máximo de 05 (cinco) anos de vigência.
Parágrafo Primeiro  - O presente Convênio, além da expiração natural
de sua vigência, poderá ser rescindido, por infração legal ou
descumprimento de suas Cláusulas, ou denunciado por desinteresse
unilateral ou consensual, mediante Notificação Prévia de 60 (sessen-
ta) dias, respondendo cada partícipe, em qualquer hipótese, pleas
obrigações assumidas até a data do rompimento do acordo.
Parágrafo Segundo – Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou
extinção do Convênio, deverá a ENTIDADE apresentar ao MUNICÍ-
PIO, no prazo de 30 (trinta) dias, a documentação comprobatória do
cumprimento das obrigações assumidas até aquela data.
Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das
receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvi-
dos ao MUNICÍPIO, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do even-
to, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial
do responsável, a ser providenciada pela Autoridade municipal com-
petente, nos termos do que dispõe o artigo 116, 6º, da Lei Federal nº
8.666, de 21 de Junho de 1993, e suas posteriores alterações.
CLAÚSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIADE DA ENTIDADE
Obriga-se a ENTIDADE, nos casos de não utilização dos recursos para
o fim conveniado ou aplicação indevida destes recursos, a devolvê-los,
devidamente corrigidos e atualizados, a partir da data do seu repasse.
CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Avaré, Estado de São Paulo, para
dirimir quaisquer questões resultantes da execução ou interpretação
deste convênio.
E, por estarem de acordo com as Cláusulas e condições ajustadas,
firmam o presente Termo de Convênio em 04 ( quatro) vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo consignadas, para
que produza os efeitos legais.
Estância Turística de Avaré,  xx de xxxxxx  de 2012.

__________________________________
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA

Prefeito Municip al da Estância T urística de Avaré

__________________________________
ALDRIO MACHADO DE MOURA LEITE

Secretário Municipal da Saúde de Avaré

__________________________________
MIGUEL CHIBANI BAKR

Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Avaré

RETIRE GRATUITAMENTE

O SEMANÁRIO OFICIAL DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ NO

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

COMUNICADO
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré COMUNICA a todos os con-
tribuintes, que o Setor de Dívida Ativa do Município passou a funcionar
na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, localizada na Rua Pará
nº 2.164, (próximo ao Fórum local), telefone (14) 3732-8895, onde já
está disponibilizado todo o atendimento ao público, inclusive a emis-
são de Certidões de Dívida Ativa.
A transferência deste Setor, do Centro Administrativo para a Procura-
doria do Município, foi necessária visando proporcionar atendimento
de melhor qualidade, com eficiencia e segurança aos senhores con-
tribuintes.

Dra. Célia Vitória Dias da Silva Scucuglia
Procuradora Geral do Município

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

AVARÉ, 10 DE NOVEMBRO DE 2012 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 589 17



RETIRE GRATUITAMENTE
O SEMANÁRIO OFICIAL DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ NO
PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

Secretaria da Fazenda
Seção de Cadastro Imobiliário

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

FLAVIO VALENTIN DENARDI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.

PEDRO LUIZ DE SOUZA.
SUPERVISOR DE CADASTRO.

FALECIMENTOS
FALECIMENTOS PERÍODO DE

18/10/12 A 25/10/2012

Maria Madalena Brandão Pero
*03/12/1953    +26/10/2012

Robson de Souza Vilas Boas
+27/10/2012

Olga Aparecida Rici da Cost a
*06/02/1919     +27/10/2012

Rosa Camargo
*18/12/1941     +28/10/2012

Ereovaldo  Rodrigues
*22/05/1944     +29/10/2012

Waldemar da Silva Nogueira
*04/10/1925     +30/10/2012
Paulo  Henrrique  Gomes
*05/11/1974     +31/10/2012
Jandira da Silva Mendes
*28/08/1917     +31/10/2012

Antônio Diniz de Carvalho Filho
*19/11/1958      +01/11/2012

Vinicius   Félix  Zanardi
*22/01/1998       +02/11/2012

Benedita de Fátima  Caetano
*18/05/1959        +03/11/2012

Zilda  Nunes Adão
*07/07/1934       +03/11/2012

Benedicta  Ribeiro  do  Prado
*28/06/1936     +04/11/2012
Antônio  Atanazio  Filho

*01/10/1933       +04/11/2012
João  Batista  Pereira

*24/06/1941       +05/11/2012
Benedita  Monteiro  de Oliveira  Gonçalves

*02/05/1931       +05/11/2012
Odete  Domingues de Oliveira

*29/05/1921        +06/11/2012
Marcelo   Carvalho  Silva

+07/11/2012
Jordelina   Angélica  de  Moraes

*24/05/1937     +09/11/2012
José  Luiz Calssero

*19/05/1967       +08/11/2012
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O Núcleo de Assuntos para a Diversidade Sexual –
NADSEX - está promovendo cursos profissionalizan-
tes de Maquiagem, Auto-Maquiagem e Penteados com
intuito de capacitar os  participantes para a carreira no
ramo da estética.

Os cursos estão sendo ministrados pela empresa
Ekamaro Consultoria e Treinamento e os alunos estão
sendo acompanhados e intruídos pelo Cabeleireiro Ma-
theus Negrão em seu próprio salão, localizado na Rua
Ceará n.º 120 no Centro de Avaré.

Ouvidoria Municipal:

3711-2500

NADSEX
promove cursos

profissionalizantes

C A P A C I T A Ç Ã O   P R O F I S S I O N A L :



AVARÉ, 10 DE NOVEMBRO DE 2012 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 589 19

C A P A C I T A Ç Ã O :

No dia 1º de Novembro
de 2012, quinta-feira, 243 alu-
nos receberam seus certifica-
dos dos cursos Alimente-se
Bem e Sabor na Medida Cer-
ta, ministrados pelas nutrici-
onistas do SESI-SP, Gislene
Souza e Sandra Souza.

O curso, ocorrido de 09
de outubro de 2012 à 01 de
novembro de 2012, foi fru-
to de uma parceria entre
Prefeitura da Estância Tu-
rística de Avaré e Serviço So-
cial da Indústria (SESI-SP).
As aulas foram ministradas
em uma unidade móvel –
carretas especialmente estru-
turadas para as atividades.

No curso do Alimente-
se Bem foram ensinadas
receitas do livro Cereais e
Leguminosas, com prepa-
rações como arroz verme-
lho à moda caipira, purê
de feijão branco com rama
de cenoura, bolinho de
banana com farinha de
milho, bombom de qui-
noa, olho de soja e paço-
ca de lentilha. Todos os
alunos concluintes adqui-
riram o livro com as 50 re-
ceitas desenvolvidas pela
equipe de nutricionistas do
SESI-SP.

Os alunos também re-
ceberam orientações ali-
mentares para controle e
prevenção de hipertensão
arterial, diabetes, coleste-
rol e obesidade. As dicas
e receitas criadas para essa
finalidade integram o pro-
grama Sabor na Medida,
que utiliza a alimentação
como procedimento corre-
tivo de excessos à mesa
que podem comprometer
a saúde. Além de informa-

Alunos recebem certificados do
curso de alimentação do SESI

ções sobre ingredientes
saudáveis, índice nutricio-
nal balanceado e técnicas
dietéticas, os alunos apren-
derão receitas saborosas
que inibem o uso de sal,
gorduras e açúcares.
UNIDADES MÓVEIS

Construídas no Centro
de Treinamento SENAI de
Lençóis Paulista, as cinco
unidades móveis do SESI-
SP têm capacidade para que
30 participantes acompa-
nhem, em cada uma, as au-
las ministradas em seu inte-
rior (até quatro turmas por
dia). Isso é viável graças a
um sistema retrátil, que faz
surgir uma sala integrada à
estrutura do caminhão quan-
do ele está estacionado.

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

Todas as aulas são mi-
nistradas por nutricionistas
do SESI-SP, que desenvol-
vem preparação saudáveis,
balanceadas, nutritivas, eco-
nômicas e com ingredien-
tes de fácil acesso.

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

Estância T urística de Avaré/SP

Luciana, funcionária da Secretaria de Indústria e Comércio e Gislene Souza, Nutricionista do SESI durante entrega de certificados



C O M E M O R A Ç Ã O :
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No dia 15 de novem-
bro de 2012, quinta-feira,
em comemoração à Pro-
clamação da República, a
Prefeitura da Estância Tu-
rística de Avaré, através da
Secretaria Municipal de
Turismo, realizará o “I
Encontro de Bandas e
Fanfarras da Estância Tu-
rística de Avaré”, com des-
file pelas ruas do Centro
da cidade.

O desfile, seguindo o
mesmo trajeto do Desfile
Cívico, realizado no mês
de setembro, passará pela
Rua Rio de Janeiro com
término na Rua Piauí, a
partir das 19h00, com pal-
co montado no Largo São
João e concentração na
Matriz de Nossa Senhora
das Dores.

Para a realização des-

Avaré se prepara para I Encontro
de Bandas e Fanfarras

se I Encontro de Bandas
e Fanfarras, o Governo
Municipal convidou as se-
guintes bandas marciais e
fanfarras: EMEB Celina
Bruno (Costa Azul) - re-
gente Celso, ETEC Prof.
Fausto Mazzola - regente
Valdir, E.E.P.S. Maria Isa-
bel Cruz Pimentel - regen-
te Rodonildo, Banda do
Pan “Paulo Araújo Nova-
es” - regente Wagner,
Fanfarra Marcial Voluntá-
rios de Avaré - regente
José Henrique e Banda
Musical dos Funcionários
da Polícia Civil - maestro
Dirceu.

O objetivo desse En-
contro é manter viva no
coração de nossas crian-
ças, jovens e adultos essa
tradição cultural tão im-
portante para o município.

H O M E N A G E M :

O Governo Municipal
da Estância Turística de
Avaré, em homenagem ao
Dia Nacional da Consciên-
cia Negra e a Zumbi dos
Palmares, através do De-
creto nº 3.368 de 31 de
outubro de 2012, declarou
Ponto Facultativo nas Re-
partições Municipais no
dia 20 de novembro de
2012 com manutenção
dos serviços essenciais de
saúde, creches e limpeza

Governo Municipal decreta Ponto Facultativo
no Dia Nacional da Consciência Negra

de lixo, sendo coleta e var-
rição.

A data de 20 de no-
vembro foi estabelecida
pelo projeto lei número
10.639, no dia 9 de janei-
ro de 2003, pois, neste dia,
no ano de 1695, morreu
Zumbi, líder do Quilom-
bo dos Palmares.

A homenagem a Zum-
bi foi mais do que justa,
pois este personagem his-
tórico representou a luta

contra a escravidão, no
período do Brasil Coloni-
al. Ele morreu em comba-
te, defendendo seu povo
e sua comunidade. Os
quilombos representavam
uma resistência ao sistema
escravista e também uma
forma coletiva de manu-
tenção da cultura africana
aqui no Brasil. Zumbi lu-
tou até a morte por esta
cultura e pela liberdade do
seu povo.

A criação desta data foi
de extrema para a consci-
entização e reflexão sobre
a importância da cultura e
do povo africano na forma-
ção da cultura nacional no
que se refere aos aspectos
políticos, sociais, gastronô-
micos e religiosos de nosso
país. É um dia que deve-
mos comemorar nas esco-
las, nos espaços culturais e
em outros locais, valorizan-
do a cultura afro-brasileira.


