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Equipe sagrou-se
campeã da região
de Itapetininga ao

vencer Capão
Bonito

A noite da última segun-
da-feira, 15, foi de muita
comemoração para a equi-
pe de futsal masculino da
Estância Turística de Avaré
que conquistou o título da
Copa Record de futsal mas-
culino da região de Itapeti-
ninga ao vencer em casa a
equipe de Capão Bonito
pelo placar de 3 x 1 em par-
tida realizada no Ginásio de
Esportes Kim Negrão.

Avaré sagrou-se cam-
peã invicta da região de Ita-
petininga após grandes vi-
tórias sobre as equipes de
Arandu por 4 x 0 e Itapo-
ranga por 5 x 3 na 1ª fase,
Itararé por 5 x 2 e São Mi-
guel Arcanjo pelo mesmo

Avaré vence Copa Record
de futsal masculino

placar na 2ª fase, Itapeva
por 4 x 2 na semifinal e
Capão Bonito pelo placar
de 3 x 1 na grande final.

Participaram da equipe
comandada pelo treinador
Elson Carlota (Neguinho)
os seguintes jogadores: An-
dré, Fernando, Amaral, Ra-
fael Mortadela, Tadeu, Ce-
sinha, Fubá Mascote, Gui-

lherme, Jader, Marcos Or-
lando, Vitinho e Matheus. O
time conta ainda com os se-
guintes atletas inscritos: Ca-
narinho, Digão, Lucas,
Makoto e Anderson. Na co-
missão técnica estão Bene-
dito da Silva (Bugrinho) –
Diretor de Futsal, Sebasti-
ão Pedro Filho (Dé) – Mas-
sagista e Hélio Coutinho –

Roupeiro.
A SEME/Avaré de

Futsal Masculino tem
mais dois compromissos
até o final do ano, sendo
eles a Copa dos Campe-
ões da TV Record e os
Jogos Abertos do Interior
que serão disputados na
cidade de Bauru no mês
de novembro.

O campus Avaré do
Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnolo-
gia de São Paulo, irá sedi-
ar entre os dias 30 de ou-
tubro e 01 de novembro o
4º Workshop de Negócios
e Inovação e o 3º Congres-
so de Iniciação Científica
e Tecnológica do IFSP.

Os eventos são gratui-
tos e abertos ao público
em geral. O Workshop
oferecerá uma programa-
ção focada no setor pro-
dutivo da região. As pales-
tras serão realizadas em
parceria com a Prefeitura
da Estância Turística de

P A L E S T R A S :

Avaré recebe Workshop de Negócios e Inovação
Avaré, através da Secre-
taria de Indústria, Comér-
cio, Ciência e Tecnologia,
com o Sindicato dos Co-
merciários, com o SE-
BRAE e com a Associa-
ção Comercial.

Adriana de Menezes
Tavares, coordenadora de
extensão e professora do
Instituto Federal ressalta a
importância do Evento
para a cidade e para o Ins-
tituto: “Acreditamos que os
eventos serão muito impor-
tantes para a cidade. Na
montagem da programa-
ção, que foi feita em par-
ceria com o SEBRAE,

consultamos entidades da
cidade como a Secretaria
de Indústria e Comércio, a
ACIA e o Sindicato dos
Comerciários para escolhe-
mos como temas das pa-
lestras do Workshop assun-
tos que estão vinculados às
necessidades locais. E aí
poderemos colaborar para
a melhoria da qualificação
dos profissionais e empre-
sas da cidade e região.”

O Congresso de Inicia-
ção Científica contará com
a apresentação de mais de
150 trabalhos de alunos do
Instituto Federal de todo o
estado. Além disso, serão

realizadas palestras, ofici-
nas e atividades culturais
durante os eventos.

As inscrições para parti-
cipar das atividades podem
ser realizadas antecipadamen-
te pelo site:
www.inovaifsp.com.br  ou
no próprio local do evento.
O campus Avaré do Instituto
Federal fica localizado na Av.
Prof. Celso Ferreira da Silva,
1333 - Jardim Europa.

Maiores informações
no site oficial do evento:
www.inovaifsp.com.br   ou
pelo telefone: (14) 3711-
1464 / 3711-1463 com
Adriana ou Ana Paula.
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 145/12 – PROCESSO Nº. 570/12

Objeto: Contratação de empresa para recargas de extintores para
diversos locais vinculados à Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social.
Data de Encerramento: 31 de outubro de 2012 das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 31 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, 11 de outubro de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 141/12
PROCESSO Nº. 558/12

Objeto:  Aquisição de 77 óculos para pacientes da Secretaria da Saúde.
Data de Encerramento: 30 de outubro de 2012 das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 30 de outubro de 2.012 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, 10 de outubro de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

Repetição do 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: 31 de outubro de 2012 das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 31 de outubro de 2.012 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, 17 de outubro de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 175/12 – PROCESSO Nº. 606/12
Objeto: Aquisição de persianas para o SAMU.
Recebimento das Propostas: 23 de outubro de 2012 das 8hs até 01
de novembro de 2012 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 01 de novembro de 2012 das 13:35 às
13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 01 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, 15 de outubro de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 176/12 – PROCESSO Nº. 607/12
Objeto: Aquisição de materiais elétricos para instalação de ar condi-
cionado no SAMU.
Recebimento das Propostas: 24 de outubro de 2012 das 8hs até 05
de novembro de 2012 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 05 de novembro de 2012 das 09:35 às
09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 05 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, 19 de outubro de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 162/12
PROCESSO Nº. 566/12

Objeto:  Aquisição de kits de higiene para adolescentes vinculados à
prestação de serviços a comunidade, atendidos pelo CREAS.
Recebimento das Propostas: 23 de outubro de 2012 das 8hs até 01
de novembro de 2012  às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 01 de novembro de 2012 das 09:35 às
09:50 horas
Data de abertura da sessão: 01 de novembro  de 2012  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – Prefeitura da Estância T urística de
Avaré, 11 de outubro de 2012 –  Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 174/12 – Processo nº. 496/12

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a Senhora MARIA LUIZA
NEGRÃO LEAL, com valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
objetivando a locação de imóvel sito à Rua Rio Grande do Sul nº
2.039 para instalação da área administrativa do Programa “Bolsa Fa-
mília”, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 13 de agosto de 2012 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 196/12 – Processo nº. 583/12
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa BOREGAS BA-
TISTA & BATISTA AGÊNCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME,
com valor global de R$ 5.390,00 (cinco mil trezentos e noventa
reais)  objetivando a contratação de empresa para viagem cultural ao
Museu do Ipiranga e Planetário para 46 adolescentes assistidos pelo
CRAS I, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 03 de outubro de 2012 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 199/12 – Processo nº. 595/12
Fica ratificada a Dispensa de Licitação o Senhor CELSO TEIXEIRA,
com valor global de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
objetivando a elaboração de projeto técnico de segurança contra in-
cêndio para a 30ª FAMPOP, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20 de setembro
de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  a Empresa MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁU-
LICOS LTDA EPP, objetivando a aquisição de materiais hidráulicos
para a Educação, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 153/12 – Pro-
cesso nº. 546/12 - Homologado em: 02/10/2012 .

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 PÂMELA COUTINHO ME , objetivando a aquisição
de materiais de escritório para as unidades básicas de saúde, relativa
ao Pregão Eletrônico nº. 161/12 – Processo nº. 565/12 - Homolo-
gado em: 17/10/2012 .

HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dispos-
to no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93  HOMOLOGA  a Empresa SOA-
RES & SOARES CONSTRUÇÕES LTDA, objetivando a contratação
de empresa especializada para a reconstrução de muro de arrimo e
uma calçada no Bairro Santa Elizabeth, relativa à Tomada de Preços
nº. 025/12 – Processo nº. 518/12 - Homologado em: 18/10/2012 .

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  a Empresa MARCOS BARBOSA MANUTENÇÃO PREDIAL -
ME, objetivando o fornecimento de materiais, máquinas, equipamen-
tos e mão de obra para pintura de pontos de táxi, moto táxi e ônibus,
relativa ao Pregão Presencial nº. 131/12 – Processo nº. 519/12 -
Homologado 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 ELETROMIL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS L TDA –
ME, objetivando o Registro de Preços de materiais elétricos para di-
versos setores da municipalidade, relativa ao Pregão Presencial nº.
132/12 – Processo nº. 529/12 - Homologado em: 19/09/2012 .

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 OLAVO – LEON TERRAPLANAGEM & CONS-
TRUÇÕES LTDA - ME, objetivando a locação de horas máquinas
para limpeza da Costa Azul, relativa ao Pregão Presencial nº. 135/
12 – Processo nº. 538/12 - Homologado em: 08/10/2012 .

ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preços nº. 025/12 – Processo nº. 518/12

Fica adjudicado a Empresa SOARES & SOARES CONSTRUÇÕES
LTDA, com valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais),  objetivando a
reconstrução de muro de arrimo e uma calçada no Bairro Santa
Elizabeth – adjudicado em: 18/10/2012.

Pregão Presencial  nº. 131/12 – Processo nº. 519/12
Fica adjudicado a Empresa MARCOS BARBOSA MANUTENÇÃO
PREDIAL - ME , com valor total de R$ 8.180,00 (oito mil cento e
oitenta reais),  objetivando o fornecimento de materiais, máquinas,
equipamentos e mão de obra para pintura de pontos de táxi, moto
táxi e ônibus – adjudicado em: 25/09/2012.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 105/10 – Processo nº. 452/10, Contrato (374/10), que
faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a ASSO-
CIAÇÃO CULTURAL E BENEFICENTE SERVIR, objetivando a loca-
ção de imóvel localizado à Praça Rui Barbosa nº 45 para instalação
da “Saúde da Mulher”, com prorrogação até 31 de dezembro de 2012.
O valor mensal desta prorrogação de contrato será de R$ 3.501,30
(três mil quinhentos e um reais e trinta centavos)  – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 118/11 – Processo nº. 442/1 1, Contrato (375/1 1), que faz
entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e o Senhor
SEBASTIÃO PINTO NETO , objetivando a locação de imóvel localiza-
do à Rua Ceará nº 1.206 para instalação do Projeto Geração de Ren-
da Arte e Costura, com prorrogação até 31 de dezembro de 2012. O
valor mensal desta prorrogação de contrato será de R$ 1.999,47 (hum
mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centa-
vos)  – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 119/11 – Processo nº. 444/1 1, Contrato (376/1 1), que faz
entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a Senhora
LEONILDA DONINI AREDES e  MAURO AREDES PEREIRA NETO ,
objetivando a locação de imóvel localizado à Rua Rio de Janeiro nº
1.807 para instalação da Secretaria Municipal dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência, com prorrogação até 31 de dezembro de 2012.
O valor mensal desta prorrogação de contrato será de R$ 966,47 (no-
vecentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos)  –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

ADITIVO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/12 – Processo nº. 187/12 fica aditado
o valor de R$ 7.941,50 (sete mil, novecentos e quarenta e um reais
e cinquenta centavos),  para a empresa COBAUTO COMERCIAL
BAURU DE AUTOMOTIVOS LTDA ME, o que corresponde a aproxi-
madamente 24,37%(vinte e quatro vírgula trinta e sete  por cento )
do valor total adjudicado no processo licitatório em questão objetivando
o fornecimento de óleos lubrificantes para a Secretaria da Educação -
Assinatura do T ermo Aditivo em: 08 de outubro de 2012.

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 óleo diesel.
Fornecedor : Auto Posto Bizunga Ltda II
Empenhos : 9291/2012
Valor : R$ 145,34
Avaré, 20 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 , instalação e manutenção de ba-
nheiros químicos – FAMPOP.
Fornecedor : Avaban Promoções e Eventos Ltda ME
Empenhos : 1 1770/2012
Valor : R$ 5.800,00
Avaré, 20 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 de direção de palco, produção local e produção
artística, serviço de carregadores para descarga, carga e montagem de
equips de som, iluminação e equips dos artistas e apoio, realização do
gerenciamento e contratação de jurados para a FAMPOP.
Fornecedor : Benedicto Machado – Sonorização ME
Empenhos : 12201, 1 1835, 11837/2012
Valor : R$ 20.500,00
Avaré, 20 de Outubro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVAS
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JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de  contratação de profissional habilitado para a elabora-
ção de projeto técnico de combate à incêndio para a 30ª FAMPOP, que
acontecera de 11 a 14 de outubro de 2012, na Praça Romeu Bretas
(Concha Acústica), conforme as exigências do Corpo de Bombeiros.
Fornecedor : Celso T eixeira
Empenhos : 12743/2012
Valor : R$ 6.500,00
Avaré, 20 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 multifuncional.
Fornecedor : Color Printer Locação e Comercio de Equip Ltda EPP
Empenhos : 1 1825, 11826/2012
Valor : R$ 7.836,50
Avaré, 20 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  exames de ressonância magnética.
Fornecedor : Demax Medicina Diagnostica por Imagem Ltda
Empenhos : 1 1567/2012
Valor : R$ 1.510,00
Avaré, 20 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 monitoramento e pessoal de rotina
disciplinar FAMPOP.
Fornecedor : Diego Braga ME
Empenhos : 1 1834/2012
Valor : R$ 9.700,00
Avaré, 20 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  confecção de 18 (dezoito) troféus de metal
para a premiação da 30ª FAMPOP, medindo 30cm (trinta centíme-
tros) de altura  e 15 cm (quinze centímetros) de largura, com base em
madeira envernizada.
Fornecedor : Funditex Industria e Com. De Fundidos Ltda ME
Empenhos : 12882/2012
Valor : R$ 923,40
Avaré, 20 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 prestado com publicação de edital.
Fornecedor : Imprensa Oficial Estado S.A
Empenhos : 12877/2012
Valor : R$ 7.356,76
Avaré, 20 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 médicos de exames de diagnósticos e serviços
médicos de especialidades e odontologia para pacientes especiais.
Fornecedor : Instituto Hygia Saude e Desenvolvimento Social
Empenhos : 1571, 1 1680, 5802/2012
Valor : R$56.560,00
Avaré, 20 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 : 12936, 12898, 12895/2012
Valor : R$ 25.353,39
Avaré, 20 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 acompanhamento e execução,
montagem e desmontagem de toda a parte elétrica das estruturas da
30ª FAMPOP, com inicio dos trabalhos no dia 08 de outubro até o
término do evento no dia 14 de outubro/2012.
Fornecedor : Marcos Donizete Baldini
Empenhos : 1281 1/2012
Valor : R$ 2.1 10,00
Avaré, 20 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  confecção de 50 placas de inauguração.
Fornecedor : Mega Brasil Brindes Promocionais Ltda
Empenhos : 10795, 1 1818/2012
Valor : R$ 32.240,00
Avaré, 20 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 para veículos.
Fornecedor : Nova America Com. De Vidros e Acessorios Ltda
Empenhos :12191, 12192, 12750, 5947, 8996/2012
Valor : R$ 2.905,00
Avaré, 20 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.
Fornecedor : Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
Empenhos : 6322, 6323, 6324, 6325, 6326, 6327, 6328, 6329, 6330,
6331, 6332, 6333, 6334, 6335, 6336, 6337, 6338, 6339, 6340, 6341,
6324, 6343, 6344, 6345, 6346, 6347, 6348, 6349, 6350, 6351, 6353,
6354, 6356, 6352,  6358, 6359, 6360, 6362, 6361, 6363, 6364, 6366,
6365, 6367, 6370, 6372, 6373, 6374, 6376, 6378, 6379, 6380, 6382,
6383, 6384, 6385, 6386, 6387, 6368, 6371/2012, 14188/2011
Valor : R$ 231.214,50
Avaré, 20 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 refeição  hospedagem para os
jurados da 30ª FAMPOP.
Fornecedor : Oeste T urismo e Hotelaria Lt da
Empenhos : 1 1561 11562/2012
Valor : R$ 8.372,00
Avaré, 20 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 com publicação.
Fornecedor : Patria Designers Pub. E Prop. Ltda
Empenhos : 12874/2012
Valor : R$ 920,00
Avaré, 20 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 prestado com exames.
Fornecedor : Pro -Vida Avare Clinica Medica
Empenhos : 9205/2012
Valor : R$ 300,00
Avaré, 20 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 materiais, utensílios, moveis e
fornecimento de produtos alimentícios variados e bebidas para cama-
rins, locação e instalação de 40 mesas e 400 cadeiras de 11 a 14 de
outubro/2012 – FAMPOP.
Fornecedor : Ricardo Filgueiras Gomes
Empenhos : 12926, 1 1769/2012
Valor : R$ 10.866,00
Avaré, 20 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 portão.
Fornecedor : V aldemir Inacio de Oliveira ME
Empenhos : 1 1529/2012
Valor : R$ 2.350,00
 Avaré, 20 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  despesas com hospedagem.
Fornecedor : M. C. A. De Tolosa Castro ME
Empenhos : 12784/2012
Valor : R$ 980,00
Avaré, 20 de Outubro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal
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LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA
CIRCULAR N º 34/2012 - DG    Avaré, 17 de Outubro de 2.012
Exmo. (a) Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
22/10/2012 - 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 22 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/Paulo Fº)
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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
MARIALVA ARAUJO DE SOUZA  BIAZON, Vereadora Presidente da
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei, vem acolher o objeto da
licitação de que trata o Convite nº 02/2012 – Processo nº 14/2012,
HOMOLOGANDO  a empresa FIORILLI SOCIEDADE CIVIL  LTDA. -
SOFTWARE, com sede na Av. Marginal, nº 65, Distrito Industrial,
Bálsamo - SP, inscrita no CNPJ sob nº 01.704.233/0001-38,
objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação
de serviços profissionais especializados de consultoria, suporte téc-
nico e licença por tempo determinado com a implantação e
disponibilização de sistemas informatizados para microcomputadores
nas áreas de folha de pagamento, contabilidade pública, patrimônio,
almoxarifado e compras, conforme anexo II do Edital, no valor global
de R$ 40.488,48 (quarenta mil quatrocentos e oitenta e oito reais e
quarenta e oito centavos), sendo R$ 3.374,04 (três mil trezentos e
setenta e quatro reais e quatro centavos) mensais para locação e
manutenção mensal do sistema, para um período de 12 meses.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 11 de outubro de 2012.

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA  BIAZON
Presidente da Câmara

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de  serviço prestado com Projeto “Viva o Largo São João”.
Fornecedor : Paulo Roberto Costa de Oliveira ME
Empenhos : 10657/2012
Valor : R$ 3.880,00
Avaré, 20 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 : Prestomedi Dist. De Medicamentos Ltda
Empenhos : 9654/201 1
Valor : R$ 719,00
Avaré, 20 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  confecção de placas galvanizadas.
Fornecedor : T . S Oliveira Publicidade ME
Empenhos : 7642/2012
Valor : R$ 13.736,00
Avaré, 20 de Outubro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
MARIALVA ARAUJO DE SOUZA  BIAZON, Vereadora Presidente da
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei, vem pelo presente, ADJU-
DICAR o objeto do Convite nº 02/2012 – Processo 14/2012 para a
empresa FIORILLI SOCIEDADE CIVIL  LTDA. - SOFTWARE, com
sede na Av. Marginal, nº 65, Distrito Industrial, Bálsamo - SP, inscrita
no CNPJ sob nº 01.704.233/0001-38, objetivando a Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços profissionais
especializados de consultoria, suporte técnico e licença por tempo
determinado com a implantação e disponibilização de sistemas
informatizados para microcomputadores nas áreas de folha de paga-
mento, contabilidade pública, patrimônio, almoxarifado e compras,
conforme anexo II do Edital, no valor global de R$ 40.488,48 (quarenta
mil quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos),
sendo R$ 3.374,04 (três mil trezentos e setenta e quatro reais e qua-
tro centavos) mensais para locação e manutenção mensal do siste-
ma, para um período de 12 meses.
     Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 11 de outu-
bro de 2012.

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA  BIAZON
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 10
CONTRATANTE: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
CONTRATADO: FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA. – SOFTWARE
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços profissionais especializados de consultoria, suporte técnico
e licença por tempo determinado com a implantação e disponibilização
de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de
folha de pagamento, contabilidade pública, patrimônio, almoxarifado
e compras, conforme anexo II do Edital.
VALOR global de R$ 40.488,48 (quarenta mil quatrocentos e oitenta
e oito reais e quarenta e oito centavos), sendo R$ 3.374,04 (três mil
trezentos e setenta e quatro reais e quatro centavos) mensais para
locação e manutenção mensal do sistema.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses.
DATA DA ASSINATURA: 11 de outubro de 2012
REFERENTE: Processo nº 14/2012 – Convite nº 02/2012

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA  BIAZON
Presidente da Câmara

SESSÃO DO DIA 8 DE OUTUBRO DE 2012
INDICAÇÃO

ERNESTO ALBUQUERQUE
-INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo Prefei-
to Municipal, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, estudar, através do Setor
competente, para que passe a haver coleta de lixo na Rua Dublin, no
Jardim Europa, uma vez que lá existe o prédio da ASPA, uma acade-
mia de Judô e uma residência, que por ora, estão sem esse serviço
essencial prestado pelo poder público municipal.

REQUERIMENTO
ERNESTO ALBUQUERQUE

-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profun-
do pesar pelo falecimento do Dr. JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA LIMA,
ocorrido no dia 04 de Outubro do corrente ano, fato este que causou gran-
de consternação perante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava
de pessoa benquista, pertencente que era à família aqui radicada.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
-seja oficiado à Sra. Doroti da Conceição Vieira Alves Ferreira, Direto-
ra do DRS - Departamento Regional de Saúde de Bauru, para que
realize uma visita ao município de Avaré, ou designe um representan-
te do DRS, visando realizar uma exposição, bem como prestar escla-
recimentos, sobre questões relacionadas à saúde (como atuação do
DRS, verbas destinadas ao setor, entre outros aspectos) aos mem-
bros do Conselho Municipal do Plano Diretor da cidade (CMPD). De
acordo com o CMPD, é fundamental que essas informações sejam
transmitidas pessoalmente e não por meio de carta, para que as even-
tuais dúvidas sejam sanadas no momento da exposição. O CMPD
recomenda também que essa reunião seja agendada em um dia de
semana, preferencialmente de segunda a quinta-feira, às 19 horas.

ROSANGELA PAULUCCI P. PEREIRA
-seja oficiado ao DD.Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Avaré,
para que esclareça se o Executivo avareense está repassando o valor
correspondente ao “Pró Santa Casa”.

Se positivo,pedimos que nos informe sobre a regularidade dos repasses.
Se negativo, pedimos que nos envie cópia de convenio regulamentodor
do programa.

SESSÃO DO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2012
INDICAÇÃO

ROSANGELA PAULUCCI P. PEREIRA
- nos termos regimentais, estudos, visando à possibilidade de insta-
lar placas denominativas de ruas, que estão faltando em  grande par-
te dos bairros de nossa cidade. O objetivo da presente propositura é
auxiliar motoristas e mesmo pedestres ao encontro de ruas que pre-
cisam visitar. Ocorre que, sem placa visível, em trânsito pode ocorrer
acidentes, porquanto motoristas se distraem à procura do nome da
rua. Desse modo, esperamos contar com o competente setor na de-
vida e urgente providência
- que contate o proprietário do imóvel localizado na Avenida
Paranapanema, n. 1300, para que tome providências necessárias
quanto a edificação lá existente, totalmente em ruínas, utilizada por
desocupados e usuários de drogas, colocando em perigo populares
que circulam pelo local, especialmente no período noturno, notando-
se, ainda, sua proximidade de uma escola, também comprometendo
a segurança dos alunos.
- a obrigatoriedade de uma “ficha anamnese médico escolar” no pron-
tuário escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino.
A presente indicação tem por finalidade proteger a saúde dos alunos
que estudam nas redes municipais, por meio do registro em ficha
anamnese (entrevista) médica escolar.
Temos conhecimento que uma anamnese, quando bem conduzida é
responsável por 85% do diagnóstico na clínica médica, no ambiente
escolar. A adoção desta entrevista
permite um atendimento médico emergencial mais rápido e seguro.
Informações importantes como se o aluno é diabético, celíaco ou
alérgico a determinados alimentos, tipo sanguíneo e outras tantas
que devem ser incluídas nas fichas de matrículas,
pois ninguém, principalmente as crianças são imunes a acidentes.
Diante do exposto esperamos o encaminhamento desta nossa indi-
cação com a devida aprovação do Sr. Prefeito.
Esta indicação tem como objetivo atender à justa reivindicação de
moradores próximos do local mencionado.
- campanha entre os profissionais da saúde para que ao atenderem
adolescentes nos seus consultórios alertem esses pacientes sobre a
importância da vacinação específica para esta idade. Existe na nos-
sa sociedade uma cultura de
vacinas para bebês e crianças, fato que não ocorre na adolescência.
Segundo os pais e médicos, é difícil levar estes jovens à vacinação,
entretanto eles devem ter conhecimento da sua vulnerabilidade a de-
terminadas doenças. A proteção contra o HPV, o hepatite B e outras.
Devemos esclarecer aos pais que o adolescente enfrenta riscos, não
só pela idade, mas também pelo comportamento. Estes se expõem
mais socialmente através do beijo e contatos mais íntimos com pes-
soas diferentes. Estas atitudes aumentam o risco de doenças infec-
ciosas. Diante do exposto esperamos o encaminhamento desta nos-
sa indicação com a devida aprovação do Sr. Prefeito.
- a elaboração de estudos visando à aplicação de um curso de
capacitação de lixo gratuito pela municipalidade,  aos interessados,
assim como catadores e separadores de material reciclável.
Considerando o árduo e duro trabalho dos catadores e separadores
de lixo de rua;  vez que são expostos aos perigos  não somente do
trânsito,  como da preciosa  saúde; considerando o quão sofrido é o
recolhimento do lixo descartável, notadamente quando este não se
encontra separado como se deve: garrafas, caixas, latas, plásticos,
etc…, um curso especifico para este fim se faz de relevada importân-
cia no Município.
Contamos com a preciosa compreensão da Secretaria competente
no trato desta questão, que visa unicamente encontrar a maneira ade-
quada de ensinar; conscientizar e se fazer compreender pela popula-
ção, pois só assim conseguir-se-á o tão esperado sucesso no reco-
lhimento do descartável em nossa cidade.

REQUERIMENTO
MARIALVA ARAÚJO DE SOUZA  BIAZON – PRESIDENTA

ASSUNTO: INFORMAÇÕES SOBRE ANDAMENTO DAS OBRAS DE
MURO DE ARRIMO, EFETUADAS NO BAIRRO ÁGUA DO
CAMARGO;
CONSIDERANDO o Projeto de Lei de numero 0174/2011 que visava
liberação de verba sobre abertura de crédito adicional especial, apre-
ciado por esta Casa de Leis em 05 de setembro de 2011, no valor de
R$ 400 mil, verba destinada à construção de muros de arrimo no
Conjunto Habitacional Água do Camargo;
CONSIDERANDO a solicitação de uma imediata abertura de proces-
so licitatório para contração de firma especializada a fim de que as
obras tivessem início imediato, tendo em vista o risco iminente de
acidentes no local;



CONSIDERANDO a demora na realização da construção dos muros
de arrimo após se passar mais de um ano, e a situação precária e de
riscos iminentes com que os moradores dos locais convivem, sem
saber se vão acordar ou se serão soterrados, tendo que viver a própria
sorte, conforme mostram as fotos anexadas a este documento;
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalida-
des regimentais que seja  oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Rogélio Barcheti Urrêa, a fim de que informe a Esta Casa de Leis:
1 - Qual é o nome da firma, e o responsável pelas obras de constru-
ção dos muros de arrimo no bairro Água do Camargo?
2 - Existem engenheiros especializados para fiscalizarem essas obras?
3 - Qual é a previsão para o término dessas obras?
4 - Qual o critério usado na escolha das casas onde estão sendo
construídos esses muros?
- ASSUNTO: INFORMAÇÕES À SECRETARIA DE AGRICULTURA,
SOBRE A VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA EM NOSSO MUNICÍPIO;
CONSIDERANDO a o requerimento de número 0769/2012 em 04 de
junho de 2012, e o ofício 0858/12-OS de 05 de junho de 2012 (ambos
anexados a este documento), enviados por esta vereadora, solicitan-
do informações a respeito da Campanha de vacinação Antirrábica em
nosso município,
CONSIDERANDO a resposta enviada através do ofício IP DG de núme-
ro 103/2012 em 06 de agosto de 2012 (anexado a este documento),
pela Secretaria de Estado da Saúde, através de sua Assistente Técni-
co, Senhora Maria de Lourdes Aguiar Bonadia Reichmann, onde rela-
tou que apesar de nosso município não ter se enquadrado no critério
técnico de avaliação feito pela Vigilância em Saúde da Câmara Técnica
e da Comissão de Intergestores BIPARTITE, e não estar entre os mu-
nicípios que receberão os três milhões de doses de vacina antirrábica,
a mesma informou que ainda assim receberíamos algumas doses de
vacina contra raiva em cães e gatos, para a realização de nossa cam-
panha anual, quando o Ministério de Saúde liberasse o complemento
total de vacinas estimado para o Estado de São Paulo,
CONSIDERANDO o fato de que O Ministério da Saúde já disponibilizou
uma cota de vacinas para algumas cidades, como por exemplo, Itapeva/
SP, onde a Campanha de vacinação antirrábica está iniciando hoje,
15 de Outubro de 2012.
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalida-
des regimentais que seja oficiado ao Ilustríssimo Secretário Munici-
pal da Agricultura, senhor Pedro Luiz Olivieri Luchesi, para que infor-
me a esta Casa de Leis:
1 - Se nosso município já contemplado com essas vacinas?
2 - Se positivo, qual é o motivo de ainda não ter sido realizada uma
Campanha de vacinação Antirrábica?
3 - Qual é a previsão para o começo da Campanha Antirrábica?

ERNESTO ALBUQUERQUE
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, oficiar  Sua Excelência o Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré-SP., Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para
informar esta Casa de Leis, se há de fato, como chegou ao conheci-
mento deste Vereador, uma CONFISSÃO DE DÍVIDA,  desta Prefei-
tura para com a Empresa Osastur - Osasco Turismo Ltda., ou com
sua Sucessora, Viação Rápido Luxo Campinas Ltda.; e, se houver,
que informe, em quais condições e pretexto e qual o valor exato e
justificativa legal, desta confissão de dívida.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, oficiar  Sua Excelência o Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré-SP., Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para
que informe à Câmara Municipal de Vereadores de Avaré, se a Prefei-
tura Municipal, através do setor competente, tomou as devidas provi-
dências, no sentido de informar o Governo Federal, do número de
crianças beneficiárias do Bolsa Família, de até quatro anos, matricu-
ladas em creches públicas ou conveniadas, no Sistema Integrado de
Monitoramento, Execução e Controle. Pois a medida faz parte da
ação Brasil Carinhoso, e todos os Municípios tem o prazo até o dia
31 de Outubro de 2012, para prestar estas informações, e assim ga-
rantir mais recursos para creches municipais, através dos diversos
Programas Federais, inclusive o repasse antecipado dos recursos do
Fundeb, que a Prefeitura recebe ao abrir novas turmas.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
-seja oficiado ao avareense Pedro Belin Castellucci, engenheiro de
computação formado pela USP de São Carlos, por ter conquistado
prêmio pela produção de um trabalho de iniciação científica, intitulado
Modelo de simulação, para linhas de produção com trabalhadores
deficientes. O trabalho faz parte de projeto liderado pelo Prof. Dr.
Alysson Machado Costa, do Departamento de Matemática Aplicada
e Estatística do ICMC (USP), que envolve pesquisadores brasileiros e
europeus e busca promover a inclusão social de portadores de ne-
cessidades especiais por meio da computação e da matemática. A
notícia da premiação foi destaque em diversas publicações do meio
cientifico por ser melhor projeto de iniciação científica no 44º Simpósio
Brasileiro de Pesquisa Operacional, realizado no Rio de Janeiro, de
24 a 28 de setembro do corrente ano.

ROSANGELA PAULUCCI P. PEREIRA
- sejam oficiados VOTOS DE PARABENIZAÇÕES á Faculdade Eduvale
de Avaré, que promoveu nos dias 08,09,10 de outubro, o V Congresso
de Iniciação Científica da Faculdade Eduvale de Avaré (CONINCE), com
o tema: “A pesquisa revoluciona o desenvolvimento humano”.

INEDITORIAIS

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  DO CMPD
DE 25 DE SETEMBRO DE 2012

A reunião teve inicio as 20h15m do dia 25 de setembro de 2012, na
Camara Municipal de Avaré à Av.Misael Euphrasio Leal, 999 sob a Presi-
dência do Conselheiro Marcos Boock Rutigliano e com a presença dos
seguintes conselheiros titulares Angela Golin, Carlos de Petrini S.Coelho,
Cesar Piagentini Cruz, Heber Brianezi Fuentes, Janayna martins da
Costa, Lambertus J.A.M.V.H.Heijmeijer, João José Dalcim, Marcelo Nassif
Avellar, Maria José da Cunha, Nilson Zanluchi Neto,  Silmara Rodrigues,
suplente no exercício da titularidade: Vilma Zanluchi e Luis Morais;
conselheira suplente: Graziela J.Doneux e convidados: Ilza Antonia de
Souza, Marcia Brito, Leticia Geres e Breno José Lofiego. Iniciada a reu-
nião logo após audiência pública de apresentação do Estudo de Impacto
de Vizinhança (EIV) do Hotel Berro D´Água, o Presidente Marcos
Rutigliano explica que o trabalho que o CMPD desenvolve hoje sobre a
criação dos critérios de exigência de EIV e também da análise de uma
apresentação deveria ser feita pelo GTA  (Grupo Técnico de Apoio) da
prefeitura, que não se dispôs a participar sequer da audiência pública,
salvo a presença do arquiteto João Dalcim que faz parte do GTA e do
CMPD. Comenta que foi colocado no debate realisado ontem (24 de
setembro) com o candidato e atual prefeito Rogélio Barchetti sobre o
envolvimento das secretarias com os planos setoriais  e a quebra de
continuidade que houve por conta das inúmeras substituições nas se-
cretarias. Coloca a pauta do dia – aceitação do EIV apresentado e apro-
vação da conversão de lotes pedida no mesmo – e explica que a resolu-
ção que deverá ser feita a partir da posição do Conselho terá força de lei
a partir de sua publicação. Pede a manifestação dos conselheiros pela
aceitação ou não do EIV do Hotel Berro D’Água, nesse ponto as
conselheiras Silmara Rodrigues e Angela Golin se colocam em posição
de impedimento de participar do processo por terem assumido profissio-
nalmente a apresentação do trabalho, o conselheiro Cesar Cruz parabe-
niza o trabalho e ressalta que Avaré se tornou destino turístico após a
implantação do Hotel Berro D’Água na represa. O Sr.Stephan também
fala sobre a importância dos empreendimentos turísticos e as dificulda-
des que eles ainda enfrentam apesar de serem fonte de renda para a
cidade. Sem mais manifestações é aprovado e aceito o EIV e será con-
cedida a conversão dos lotes propostos em resolução a ser editada pelo
CMPD. Em seguida é lido pela conselheira Silmara ofício encaminhado
ao Conselho pela Secretaria de Saúde pedindo ampliação de 90 dias
para entrega do Plano Setorial de Saúde, o presidente Marcos ressalta
que para se dar mais prazo, o CMPD deve analisar o empenho do setor
e fixar critérios para que não se julgue diferentemente cada caso. O
conselheiro Marcelo Nassif comenta o ofício que já encaminhamos ao
prefeito sobre a situação do plano setorial de Saúde e da falta de partici-
pação no processo, além de alertar para os ofícios já encaminhados ao
COREN e DRS que deverão resultar em uma maior capacitação dos
envolvidos com a área da Saúde, conclui que por tudo isso é a favor de
um prazo maior para a Saúde, mas não de 90 dias, sugerindo 60 dias. O
conselheiro Cesar Cruz também é a favor de prazo, mas não mais do
que 30 dias. O conselheiro Marcelo comenta que a substituição de se-
cretários na pasta, a falta de participação de todos os setores da saúde
no processo de elaboração do plano geraram a descontinuidade dos
trabalhos e o afastamento dos que participaram desde o início, mas que
um prazo de 90 dias levará a entrega para o final do mês de dezembro,
às vésperas da troca de comando na prefeitura e que isso pode ser
prejudicial à cidade. O conselheiro Lambertus se manifesta contra qual-
quer prazo, uma vez que já foi citado em oficio que não seriam mais
concedidos prazos para quaisquer outros planos, quando da concessão
de 60 dias extras para os planos setoriais de Transporte e Mobilidade e
da Segurança. O conselheiro Nilson Zanluchi, representante da Saúde,
explica que o pedido de extensão de prazo se deve à necessidade de
maior participação de todos no processo, inclusive dos conselheiros do
CMPD, que seria possível entregar o plano no prazo anteriormente esti-
pulado, mas que ele considera importante envolver o maior numero de
pessoas na sua elaboração. A conselheira Silmara considera razoável
um prazo de 45 dias, pois já temos marcadas oficinas com o COREN e
estamos aguardando data para um encontro com o DRS. O presidente
Marcos coloca as três posições em votação, nenhum prazo, 30 ou 45
dias e 60 dias. A maioria opta por 45 dias. Será expedido ofício com novo
prazo, além de ofício à prefeitura e outros órgãos interessados para con-
vocar seus funcionários a participar da elaboração desse plano setorial.
Reunião encerrada as 21h. Eu Angela Golin, segunda secretaria, por
solicitação do presidente redigi a presente ata que, após lida e achada
conforme, foi aprovada por unanimidade e vai por mim e pelo presidente
Marcos Boock Rutigliano, assinada.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  DO CMPD DE 10 DE
SETEMBRO DE 2012

A reunião teve inicio as 19h15m do dia 10 de setembro de 2012, na
AREA, Rua dos Engenheiros, no. 26 sob a Presidência do Conselhei-
ro Marcos Boock Rutigliano e com a presença dos seguintes conse-
lheiros titulares Angela Golin, Carlos de Petrini S.Coelho, Cesar
Piagentini Cruz, Eduardo Zanella, Giovani Antonangelo, Heber Brianezi
Fuentes, Lambertus J.A.M.V.H.Heijmeijer, João José Dalcim, Marce-
lo Nassif Avellar, Marcos Danilo Burini, Maria José da Cunha, Nilson
Zanluchi Neto, Paulo Henrique Ciccone, Pedro Paulo Dal Farra Furlan,
Silmara Rodrigues, suplente no exercício da titularidade: Antonio Alves
Nunes Sobrinho; conselheiros suplentes: Luiz S.Fernandes Faraldo,
Luis Morais, Vilma Tereza Deolim, José Américo Henriques, José
D.Barreto e convidados: Ilza Antonia de Souza, Sergio A.M.Faria,
Glalcio Jean Bilotti, Fernando Sasahara, Clodoaldo Aparecido Lopes
de Moraes, Cleiton Borges Rocha e Plinio Martins Damásio. Iniciada
com as colocações do Presidente Marcos Rutigliano sobre as ques-
tões referentes aos planos setoriais e como eles serão inseridos no
Plano Diretor. Consultado o Estatuto da Cidade verificou-se que ele
permite que se incorpore vários instrumentos de política urbana, arti-
go 4º. do Estatuto da Cidade. Sendo assim os planos setoriais serão
objeto de resolução do CMPD que após publicação têm força de lei, o
único caso de decreto é o Código de Obras que será encaminhado ao
Prefeito para tanto, com prazo para publicação do decreto. O conse-
lheiro José Américo concorda pois o caso dos Planos Setoriais se
enquadram perfeitamente nos incisos do artigo 4º. já citados. Lem-
bramos que pela forma que foi concebido, o PD tem dimensão maior
do que o descrito no Estatuto da Cidade. Passamos na sequencia
para a análise do quadro de participação dos setoriais: AGRICULTU-
RA – a conselheira Silmara diz que está no estagio 5 e está pronta
para ser incorporada ao PD; MEIO AMBIENTE – estágio 4 em vias de
terminar; CULTURA (PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL) – está-
gio 5, entregue ao prefeito, precisa entregar ao CMPD; TURISMO –
estágio 5, aprovado, fazer resolução para incorporação; SEGURAN-
ÇA – estágio 0 enviado ao Ministério Público; INDUSTRIA E COMÉR-
CIO, CIENCIA E TECNOLOGIA – estágio 4, são efetivamente 2 pla-
nos que terão uma única redação, falta revisão e entrega; CODIGO
DE OBRAS – estágio 5, fazer resolução pedindo para prefeito decre-
tar com prazo de 30 dias; TRANSPORTE E MOBILIDADE – estágio
5, fazer resolução para incorporação; POLITICA URBANA – estágio
3, vários desenvolvimentos ainda não realizados, o GTA não tem se
envolvido como deveria e não discutiu ainda alguns pontos importan-
tes; o conselheiro Marcelo Nassif comenta sobre a resolução da casa
de shows Villa Madalena e das adaptações que foram determinadas
pelo CMPD, o proprietário foi à prefeitura pedir orientação e não sou-
beram orientá-lo. Na verdade o GTA deve, com urgência definir e criar
critérios para todos esses casos que não são atribuição do conselho
municipal do plano diretor; EDUCAÇÃO – estágio 0, está em anda-
mento segundo a conselheira Vilma Deolin, representante da Secre-
taria de Educação, com várias reuniões internas para definir o texto.
O presidente esclarece que o conselho não vai aceitar o plano que
não tenha adotado o método preconizado pelo PD; o conselheiro José
Américo sugere que a secretaria atual procure quem participou das
reuniões iniciais como forma de auxiliar na confecção do plano, o que
ainda não torna a metodologia acertada; a conselheira Angela lembra
que a questão do CMPD é a gestão democrática do plano, que é o
método que importa, e que, embora não façamos ingerências no con-
teúdo do plano, ele deve propiciar a participação da população inte-
ressada, inclusive fazendo novas propostas para o mesmo. O conse-
lheiro Marcelo Nassif comenta que várias questões que chegaram a
ser levantadas durante as reuniões do plano diretor, como a da volta
das escolas rurais para crianças pequenas, ficaram de ser reestudadas
e redefinidas, e isso é uma das coisas que o setorial de educação
tem que contemplar. Foi lembrado que o setorial de educação não
tem prazo de entrega. HABITAÇÃO – estágio 4, o PHLIS deveria con-
templar todos os problemas, o que não acontece. Por exemplo, esta
semana deu entrada um processo no CMPD com a questão de regu-
larização fundiária no Jardim Tropical, esse loteamento nem está no
plano do PHLIS. A empresa que fez o plano deixou “furos” que agora
deverão ser cobertos pelo CMPD, a própria prefeitura está sofrendo
os efeitos desse problema hoje. Além desses lotes para regularizar
que entraram, outros que não entraram no PLHIS ainda deverão ser
resolvidos. DESENV. SOCIAL – estágio 0, não tem prazo e não fize-
ram nada. SAUDE – estágio 1, várias reuniões, duas audiências pú-
blicas e mais uma programada, o conselheiro Nilson reclama da falta
de participação dos interessados, segundo ele tem tido bastante pro-
postas e que devem finalizar a planilha. O conselheiro Nassif discor-
da e coloca as dificuldades para compreensão, por desconhecimento
da maior parte das pessoas, além disso para muitas intervenções,
Avaré não tem força política. Pede que se amplie a presença do DRS
e COREN para nos esclarecer sobre os vários assuntos relativos à
saúde, como SAMU, Sta.Casa, DRS, e outras. Percebe-se que a
equipe não está comprometida e não está participando, não existe
continuidade na participação dos interessados.

continua na página 1 1
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A empresa AUTO-
PARQUE do Brasil pre-
sente em 8 cidades, sen-
do elas: Montevideo,
Jundiaí, Osasco, Carapi-
cuíba, Taboão da Serra,
Botucatu, São Caetano
e Diadema, será a res-
ponsável pela adminis-
tração da Zona Azul da
Estância Turística de
Avaré.

Os trabalhos para ins-
talação de Parquímetros
no município já foram
iniciados com a sinaliza-
ção de solo de todo o pe-
rímetro da Zona Azul
que vai da Rua Domici-
ano Santana até a Rua
Piauí e da Rua Mato
Grosso até a Rua Pará,
com previsão de térmi-
no para a próxima sema-
na, quando será iniciada
a instalação dos 33 equi-
pamentos.

Nos dias 30 e 31 de
outubro de 2012, a em-
presa fará um treina-
mento com a equipe que
está sendo contratada
pelo PAT – Posto de
Atendimento ao Traba-
lhador de Avaré. De 05
a 10 de novembro será
iniciada uma operação,

AUTOPARQUE do Brasil assumirá Zona Azul do município

Sinalização de solo termina na próxima semana, quando será iniciada a instalação dos Parquímetros

na qual as funcionárias
estarão orientando os
munícipes sobre o fun-
cionamento dos Parquí-
metros. De 12 a 30 de
novembro será iniciada a
cobrança da Zona Azul
sem autuação, porém
com a colocação de ti-
cket de parabenização
para veículo estacionado
regularmente  e ticket de
alerta para aqueles que
estiverem estacionados
irregularmente e, no dia
01 de dezembro de
2012, iniciará a cobran-
ça com autuação e mul-
tas; a medida visa fazer
um trabalho de orienta-
ção aos condutores.

Vale-se ressaltar que
toda a operação do novo
sistema de cobrança de
Zona Azul terá custo
zero para os cofres pú-
blicos municipais que
ainda receberá um re-
passe de 19,4% do va-
lor da arrecadação do
Zona Azul mais multas
referentes às autuações
e ao final do contrato
com val idade de 10
anos, todo o equipamen-
to ficará com a Prefei-
tura Municipal.

A Feira do Empre-
endedor 2012 será re-
alizada de 25 a 28 de
outubro no Pavilhão
do Expo Center Nor-
te, em São Paulo. E,
no dia 26, o SEBRAE
estará realizando um
excursão para que em-
preendedores avare-
enses possam visitar
esse grande evento do
ramo empresar ia l .
Esta iniciativa é fruto
de uma parceria entre
o SEBRAE-SP - Ser-
viço de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Em-
presas de São Paulo e
a FACESP - Federação
das Associações Co-
merciais do Estado de
São Paulo para levar
empresários à Feira.

Os empresários in-
teressados devem en-
trar em contato com a
ACIA ou Sala do Em-

S I S T E M A   V I Á R I O :
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E M P R E E N D E D O R I S M O :

Empresários avareenses poderão visitar
Feira do Empreendedor 2012

preendedor de Avaré
para verificar a dispo-
nibilidade de vagas e re-
g is t rar  seus dados.
Vale-se salientar que o
valor da excursão é de
R$ 15,00 por pessoa e
que somente empresá-
rios com CNPJ poderão
participar, com limite
de 2 pessoas por em-
presa, maiores de 18
anos. Os participantes
das missões empresari-
ais deverão realizar o
credenciamento direto
no site da feira: http://
f e i r a d o e m p r e
endedor.sebraesp.com.br.

A iniciativa, que vai
atender exclusivamente
os micro e pequenos
empresários do Estado
de São Paulo, prevê a
organização de missões
empresariais rodoviári-
as, partindo de diversas
cidades do interior para

visitar a Feira do Em-
preendedor 2012. As
missões terão recepção
personalizada na Feira
do Empreendedor
2012, em local de aces-
so direto à feira e com
toda estrutura e servi-
ços.  O invest imento
para participação é de
R$ 15,00 por pessoa.

Os empresários esta-
rão em contato com
ofertas de oportunida-
des de negócios nos 354
expositores da Feira;
além de atendimento e

orientações empresari-
ais (individual e cole-
tivo); participarão de
Rodadas de Negócios e
Sessões de Negócios;
participação em Pales-
tras em diversos temas
de Gestão; visita aos
stands especiais com
foco em novas formas
de gestão como: Loja
Modelo, Jogos Empre-
sar ia is ,  SEBRAE
2014, Beleza de Negó-
c ios  e
Empreenda.com. entre
outros.
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M Ú S I C A :

Além das
apresentações,

Avaré foi brindada
com oficinas de

música

De 11 a 13 de outubro,
o programa Osesp Itine-
rante esteve em Avaré
para uma série de ativida-
des musicais. O público
participou de oficinas e
apresentações da orques-
tra no Cineclube Avaré. Já
na igreja São Benedito
houve a apresentação do
Coral da Osesp no encer-
ramento da programação.

A turnê Osesp Itine-
rante, que faz parte da
Orquestra Sinfônica do
Estado de São Paulo,
percorre anualmente ci-
dades do estado de São
Paulo oferecendo à po-
pulação uma série de ati-
vidades. O objetivo é de-
mocratizar o acesso do
grande público à música
sinfônica.

Osesp Itinerante se apresentou em Avaré

Oficinas
As oficinas de cordas,

madeiras e metais duram
cerca de duas horas. Os
participantes recebem ori-
entações sobre aprendizado
e aperfeiçoamento, de-
monstrações dos instru-
mentos, explicações sobre
as possíveis formações de
câmara e execução comen-
tada de trechos de obras.
Poderão participar das ofi-
cinas pessoas com ou sem
conhecimento musical. Aos
alunos de música, é sugeri-
do levar seus instrumentos.

Curso de apreciação
musical

Podem par t ic ipar
pessoas com ou sem co-
nhecimento musical. O
curso é composto por
três módulos de três ho-
ras cada. Durante as
aulas, os alunos rece-
bem informações sobre
a música abrangendo
diversas escolas e épo-
cas (da Antiguidade ao
Expressionismo).

Ouvidoria Municipal:

3711-2500

Visando a limpeza da
cidade e pensando na
chegada do verão, onde
as chuvas são mais fre-
quentes e o descarte in-
correto e indevido de
lixo nas ruas tornam-se
um grande problema,
causando inundações,
enchentes e proliferação
de doenças, a Prefeitura
da Estância Turística de
Avaré, por intermédio da
Secretaria Municipal de

Mutirão de Limpeza será
realizado no Camping e Costa Azul

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

Meio Ambiente, realizará
um MUTIRÃO DE LIM-
PEZA no CAMPING e
COSTA AZUL, objeti-
vando a melhoria na lim-
peza pública destes bair-
ros que ainda não foram
contemplados com o mu-
tirão este ano.

Esse mutirão ocorrerá
nos dias 22 e 23 de outu-
bro de 2012, segunda e
terça-feira próximas, nos
quais os moradores dos

bairros poderão colocar
em frente às suas casas
todo tipo de lixo, como
entulhos, galhadas, mó-
veis, madeiras, recicláveis
etc. Que, posteriormente,
serão recolhidos pelos ca-
minhões da Prefeitura du-
rante os dois dias de Mu-
tirão.

Portanto, convidamos a
população para que se cons-
cientizem da importância de
destinar corretamente os re-

síduos e colaborarem com
a limpeza destes bairros,
colocando em tempo há-
bil o lixo para fora de suas
casas no período do mu-
tirão.

Qualquer dúvida, en-
trar em contato com a
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente pelos te-
lefones (014) 3711-2559
ou 3711-2573, de segun-
da à sexta das 8h00 às
17h30.



O Presidente Marcos coloca que o CMPD reconhece que não há
muita participação na Saúde porque não há muitos conselheiros que
conheçam bem a área. É preciso que mais gente se interesse e se
capacite para participar deste setorial, assim como o Marcelo Nassif
e o conselheiro Carlos Coelho. A conselheira Silmara coloca que as
audiências públicas devem ser feitas para colocar o texto, com as
propostas e não a planilha em si. O presidente fala sobre a correção
dos planos setoriais, exemplo de Fartura, fazer uma análise critica da
situação da saúde no município;  PRÁTICAS CORPORAIS – estágio
0, sem prazo para conclusão. A reunião segue com a aprovação da
ata da reunião ordinária de 16/08/2012 enviada por correio eletrônico;
a seguir são lidos e distribuídos os novos processos: Processo 075/
12 - denúncia sobre impropriedade de construção – relatora: Silmara
Rodrigues, membros: Heber Fuentes e Luiz Moraes. Processo 076/
12 – certidão de uso do solo – relator: Silmara Rodrigues, membros:
Heber Fuentes e Luiz Moraes. Processo 077/12 – regularização
fundiária – relator: João Dalcim, membros: José Américo Henriques,
Marcelo Nassif Avellar, Luiz Moraes, Marcos Danilo Burini. Processo
078/12 – certidão de uso do solo – relatora: Angela Golin, membros:
Marcelo Nassif Avellar, Marcos Danilo Burini, Carlos Coelho e
Lambertus Heijmeijer. O presidente Marcos pede formação de uma
comissão para levantar as APPs da cidade à luz do novo código flo-
restal que prevê que os Planos Diretores deverão qualificar as APPs
urbanas uma a uma, desta forma evitar que todos os casos sejam
direcionados para o CMPD, relator: Carlos Coelho, membros:
Lambertus Heijemeijer, Eduardo Zanella, Luiz Moraes, Marcelo Nassif
Avellar e João Dalcim. Dando sequencia à reunião começa a leitura
dos processos já estudados: Processo CMPD n.º 046/2012 - Plano
S. Agricultura – Silmara faz a leitura, o conselheiro José Américo
pede que se leia só a conclusão. Aprovado o processo e a Resolu-
ção, apenas rever texto. Processo CMPD n.º 047/2012 – Fiscaliza-
ção Fossas – Silmara faz a leitura, aprovado texto final, revisar. Pro-
cesso CMPD n.º 049/2012 – Código de Obras - Silmara faz a leitura,
aprovado o decreto que regulamenta o Código de Obras, emitir reso-
lução pedindo decreto do prefeito em 30 dias. Processo CMPD n.º
051/2012 – Plano S. Transportes - Silmara faz a leitura, aprovado,
emitir resolução nos mesmos termos usados no Plano de Agricultu-
ra. Processo CMPD n.º 053/2012 – Plano S. Turismo – Silmara faz a
leitura, aprovado, emitir resolução nos mesmos termos do processo
046. Processo CMPD n.º 066/2012 – Silmara faz a leitura,
desmembramento de lote urbano, INDEFERIDO, aprovado, emitir ofi-
cio. Processo CMPD n.º 069/2012 – Silmara faz a leitura,
desmembramento e remembramento de lotes no Jardim Europa,
DEFERIDO, aprovado, emitir resolução. Processo CMPD n.º 070/2012
– Silmara faz a leitura, desmembramento de lote urbano, Av.Paulo
A.Novaes 878 e 888, DEFERIDO. Aprovado, já existe processo simi-
lar, no. 38/2012, emitir resolução. Processo CMPD n.º 071/2012 –
Silmara faz a leitura, certidão de uso do solo para mercado existente,
DEFERIDO, aprovado, emitir resolução. Processo CMPD n.º 072/2012
– Silmara faz a leitura, desmembramento de lote urbano na Travessa
Oswaldo Quintiliano, mesmo caso processo 070, DEFERIDO, apro-
vado, emitir resolução. O conselheiro Lambertus pede para verificar
se há necessidade de fazer uma resolução para cada caso, se a
Secretaria de Obras não poderia resolver os casos semelhantes? O
conselheiro Cesar é da opinião que tem passar pelo CMPD para que
não haja confusões e casos mal resolvidos por parte da prefeitura, o
conselheiro João Dalcim diz que no momento o cartório de Registro
de Imóveis pede uma resolução para cada caso. Processo CMPD n.º
074/2012 – Silmara faz a leitura, diretriz para Chácara Água Branca,
considerada COMPATIVEL COM O PEDIDO, aprovado, já houve re-
solução para mesma área, no processo 64/12. Em seguida foram
feitos vários convites para as reuniões, audiências públicas e pales-
tras dessa semana que foram postados para todos via correio eletrô-
nico. Reunião encerrada as 21h10min. Eu Angela Golin, segunda
secretaria, por solicitação do presidente redigi a presente ata que,
após lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade e vai por
mim e pelo presidente Marcos Boock Rutigliano, assinada.

Secret aria 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

COMUNICADO
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te – CMDCA, através de sua Comissão Eleitoral, vem COMUNI-
CAR que no dia 1 1.11.12 das 08h00 às 15h00, est ará  ocorrendo
na FREA, a Eleição p ara Conselheiro T utelar; o voto é facult ati-
vo, qualquer eleitor em Avaré pode vot ar, devendo apresent ar
o título de eleitor e um documento de identificação com foto, o
voto poderá ser feito em até 05 (cinco) conselheiros em cédula
única. Participe!

Secret aria 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 3.241/12

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 através do presente divulgar LOCAL  DE
VOTAÇÃO  da Eleição do Conselho Tutelar – FUNDAÇÃO REGIO-
NAL EDUCACIONAL  DE AVARÉ – FREA, localizada na Praça Prefei-
to Romeu Bretas, 163, Avaré, a ser realizada no dia 11.11.12, das
08h00 às 15h00 . O voto é facultativo, devendo o eleitor portar título de
eleitor de Avaré e um documento de identificação com foto.

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 – nº 2.161/10

RESOLUÇÃO CMAS nº 09, de 18 de outubro de 2012 .
(Dispõe sobre aprovação da Prestação de Contas dos meses de
agosto e setembro de 2012 do Recurso Estadual Executado pela

Prefeitura Municipal de Avaré através da SEMADS)

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS  do municí-
pio de Avaré, no uso de suas atribuições legais e;
1. Considerando o relatório circunstanciado de atividades do tipo de
concessão de transferência – fundo a fundo, do órgão executor  –
Prefeitura Municipal de Avaré através da SEMADS para o programa
de proteção social básica – Vila Dignidade – processo nº 002/2012 –
período de referência agosto e setembro de 2012, descrição do servi-
ço – centro de convivência do idoso;
2. Considerando  o relatório circunstanciado de atividades do tipo de
concessão de transferência – fundo a fundo, do órgão executor  – Pre-
feitura Municipal de Avaré através da SEMADS para o programa espe-
cial de média complexidade - CREAS– processo nº 002/2012 – período
de referência agosto e setembro de 2012, descrição do serviço – medi-
da socioeducativa em meio aberto – liberdade assistida (LA);
3. Considerando  os relatórios da execução financeira dos meses
agosto e setembro de 2012 dos programas estaduais de proteção
social: L.A, Especial, Básica;
4. Considerando  que ocorreu reunião extraordinária do CMAS reali-
zada em 18.10.2012 que deliberou sobre a presente prestação de
contas dos meses de agosto e setembro de 2012, referente ao recur-
so estadual apresentado pelo órgão executor;
R E S O L V E
Artigo 1º –APROV AR a prestação de contas dos meses de agosto e
setembro de 2012 referente ao Recurso Estadual de Proteção: L.A.,
Especial e Básica, executada pela Prefeitura Municipal de Avaré.
Artigo 2º  – Esta Resolução entra em vigor nesta data, estando afixa-
do na Sala do Conselho Municipal.
Estância Turística de Avaré, aos 18 de outubro de 2012.

José Marcos Guazzelli Filho
Presidente

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  Extraor-
dinária às  09:00 horas , que será realizada no dia 25/10/12  na
Secretaria M. Assistência  e Desenvolvimento Social  sito a Rua
Rio Grande do Sul, 1750, fundos.
Pautas:
·  Convenio (  reformulação )
A participação de todos é muito importante, em caso de imprevistos

favor informar por escrito.
e-mail:   cmasavare@hotmail.com

Secretaria Municip al de Assistência e
Desenvolvimento Social

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

Decreto – 3.284//12

Convocação
A Presidente do Conselho Municipal do Idoso Sra. Lúcia de Souza
Pinto vem por meio deste convocar Conselheiros Titulares e, ou
Suplentes do CMI,  para reunião Mensal que será realizada no dia
25/10/12  às 09:00 horas  na sala dos Conselhos Municipais junto à
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social   sito a
Rua Rio Grande do Sul, 1750 (fundos).
Pautas:
· Acolhida
·Leitura de Ata
· Estudo:  Regimento Interno
· Visitas:  Relato dos presentes
· Plano de Atividades dos Conselheiros - Solução
· Avaliação dos Eventos: Semana da Melhor Idade
· Outros Assuntos e encerramento - agradecimento

Contamos com a  presença de todos
em caso de imprevistos, favor comunicar com Antecedência

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Lei nº 126 de 28/12/1993

conselho.saude@avare.sp.gov.br

Estância Turística de Avaré, 18 de Outubro de 2012.

CONVOCAÇÃO
Servimos-nos da presente para convocar a todos os conselheiros titu-
lares e/ou suplentes para a reunião ordinária no dia 23/10/2012 (ter-
ça-feira) às 18:00 , na Secretaria Municipal da Saúde, com a seguin-
te pauta:
* Acompanhamento das receitas e despesas da saúde;
* Acompanhamento da criação do PLANO SETORIAL DE SAÚDE;
* Apreciação e Análise das Folhas de Pagamento dos servidores
lotados na Secretaria da Saúde;
* Apreciação e Análise da Prestação de Contas de Convênios e
* Apreciação e Votação da Prestação de Contas Apresentada pela
Santa Casa de Misericórdia referente aos recursos recebidos da Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré para manutenção de custeio e
dos plantões de disponibilidade das clínicas conveniadas.
Solicito aos conselheiros que não possam comparecer que encami-
nhem esta convocação aos suplentes.
Atenciosamente,

ÂNGELA MARIA BATISTA LOURENÇO
Presidente

NILSON ZANLUCKI NETO
Secretário Executivo

FUNDAÇÃO REGIONAL  EDUCACIONAL  DE AVARÉ

RETIRE GRATUITAMENTE
O SEMANÁRIO OFICIAL DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ NO
PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 030/2012
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado
pelo Sra. Maria Lucia Cabral de Freitas Vicentini, nos termos do item
18.4 do Edital do Concurso Público 01/2010, homologado pelo Edital
de 11/02/2011, convoca o  classificado, para o emprego de PROFES-
SOR DE ENSINO BÁSICO - BIOLOGIA, conforme classificação abai-
xo descrita; para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco), a partir
da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos
Humanos, situado a Praça Prefeito Romeu Bretas nº 163 das 08:30h
às 12:00h e das 14:30h às 17:00h. O não comparecimento no prazo
acima implicará na desistência da vaga.
Class.  Nome
01 – Maurício Thomazini
Estância Turística de Avaré, 18 de outubro de 2012.

Presidente
Maria Lucia Cabral de Freitas Vicentini
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CONVOCAÇÃO
Ficam por meio deste convocados os Conselheiros do COMDEMA
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Avaré para
reunião ordinária a se realizar no dia 25/10/12 (quinta-feira), às
dezessete horas e quarenta e cinco minutos na sede da AREA à
Rua dos Engenheiros, 26 - Colina da Boa Vista – Avaré.
Avaré, 15 de outubro de 2012

Paul Anton Josef Bannwart
Presidente COMDEMA

Homologação de Certame
Tendo em vista o resultado do certame licitatório realizado sob a
modalidade de Pregão Presencial de nº 01/2012, referente ao Proc.
003/2102, cujo objeto é a aquisição de 01 cardiotocógrafo portátil
para a Santa Casa de Misericórdia de Avaré, HOMOLOGO o resul-
tado no seguinte: empresa vencedora: WEM EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ 54.611.678/0001-30, ao valor total
de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais).

FUNDAÇÃO REGIONAL  EDUCACIONAL DE AVARÉ

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: vinte (20) dias
O DOUTOR FABRÍCIO ORPHEU ARAÚJO , MM. JUÍZ DE DIREITO
DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE AVARÉ, SÃO PAU-
LO, FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital, ou dele
conhecimento tiverem que, por este Juízo e Cartório da Primeira Vara
Cível se processam os termos da ação de cobrança nº
053.01.2010.003069-2 (959/2010), requerida por FUNDAÇÃO REGI-
ONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ-FREA contra ANA PAULA PEREI-
RA, e em atendimento ao que dos autos consta, fica a requerida ANA
PAULA PEREIRA, brasileira, inscrita no CPF/MF sob nº. 295.495.638-
04, CITADA  para os termos da ação, conforme peça inicial e despa-
cho abaixo transcritos,  podendo, querendo, no prazo de QUINZE (15)
DIAS, contados do término do prazo do edital, contestá-la, sob pena
de não o fazendo, presumirem-se aceitos, como verdadeiros, os fatos
articulados pela parte autora (arts. 285 e 319 do CPC). PEÇA INICIAL
EM RESUMO: “Se processa os autos registrados sob nº. 959/2010
de ação COBRANÇA (Ordinário), em que requerente FUNDAÇÃO
REGIONAL EDUCACIONAL  DE AVARÉ-FREA e a requerida ANA
PAULA PEREIRA, de cuja petição inicial em síntese é o seguinte:
Por força de contrato firmado, a Senhora Ana Paula Pereira celebrou
com a requerente um Contrato de Prestação de Serviços Educacio-
nais, relativo ao curso de Educação Física. Durante toda vigência do
contrato, a Instituição de Ensino autora cumpriu integralmente suas
obrigações contratuais. A Requerida não quitou as mensalidades re-
ferentes aos meses de janeiro a dezembro de 2.005  no valor de
R$1440,00, bem como não honrou com o acordo extrajudicial firmado
entre as partes no valor de R$2.207,70. Débitos esses que, atual-
mente, somados totalizam a importância de R$ 6.509,28 (seis mil e
quinhentos e nove raeis e vinte e oito centavos). Atribui-se a causa o
valor de R$ 5.401,34 (cinco mil e quatrocentos e um reais e trinta e
quatro centavos). Pede deferimento. Avaré, 10 de setembro de 2.012.
Drª. Nathália Caputo Moreira – OAB/SP nº. 230.001 e Dr. Frederico
de Albuquerque Plens – OAB/SP nº. 92.781” (Resumo apresentado
pela própria parte)” DESPACHO: “ Cite-se a Requerida por edital, com
o prazo de vinte dias, atenta a autora o disposto no artigo 232, inciso
III, do CPC para publicação do edital tanto no órgão oficial quanto no
jornal local.. Int. Avaré, 30 de agosto de 2.012. Dr. Fabrício Orpheu
Araújo – Juiz de Direito. E para que chegue ao conhecimento dos
interessados e não possam de futuro alegar ignorância, mandou ex-
pedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei.

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: vinte (20) dias
O DOUTOR FABRÍCIO ORPHEU ARAÚJO , MM. JUÍZ DE DIREITO DA
PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE AVARÉ, SÃO PAULO, FAZ
SABER a todos quantos virem o presente edital, ou dele conhecimento
tiverem que, por este Juízo e Cartório da Primeira Vara Cível se proces-
sam os termos da ação de cobrança nº 053.01.2010.011395-1 (3325/
2010), requerida por FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ-
FREA contra EDUARDO GOMES, e em atendimento ao que dos autos
consta, fica a requerida EDUARDO GOMES ,brasileiro, casado, portador
do RG nº. 10.917.158 e do CPF/MF sob o nº. 891.565.108-10 , CITADO
para os termos da ação, conforme peça inicial e despacho abaixo trans-
critos,  podendo, querendo, no prazo de QUINZE (15) DIAS, contados do
término do prazo do edital, contestá-la, sob pena de não o fazendo,
presumirem-se aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pela par-
te autora (arts. 285 e 319 do CPC). PEÇA INICIAL EM RESUMO: “Se
processa os autos registrados sob nº. 3325/2010 de ação COBRANÇA
(Ordinário), em que requerente FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACI-
ONAL DE AVARÉ-FREA e a requerido EDUARDO GOMES, de cuja
petição inicial em síntese é o seguinte: Por força de contrato firmado, o
Senhor Eduardo Gomes na qualidade de representante legal celebrou
com a requerente um Contrato de Prestação de Serviços Educacionais,
nos anos letivos de 2004, 2005 e 2006. Durante toda vigência do contra-
to, a Instituição de Ensino autora cumpriu integralmente suas obriga-
ções contratuais. Ocorre que, o requerido como responsável financeiro
de seu filho deixou de pagar mensalidades, dependências e apostilha os
quais foram devidamente atualizados na forma do previsto nas cláusulas
III, alinea a e b, §§ 1ºe2º dos respectivos contratos firmados entre as
partes com validade para o ano letivo de 2006, com a cobrança de multa
contratual de 2%(uma vez), mais atualização monetária atrelada a TR e
acréscimo de juros de 0,7% ao mês. Assim as mensalidades em atraso,
com a devida atualização até a data da propositura desta ação, na forma
da planilha, totalizou o valor de R$5.543,74. Ressaltando ainda que ten-
tou-se por todos os meios receber amigavelmente o valor cobrado, mas
infelizmente não obteve êxito. Atribui-se a causa o valor de R$5.543,74
(cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centa-
vos). Pede deferimento. Avaré, 30 de novembro de 2010. Dr. Frederico de
Albuquerque Plens OAB n.92781. DESPACHO: - Ante a certidão retro,
cite-se por edital, com o prazo de vinte dias, atentando a autora para o
disposto no artigo 232, inciso III, do CPC para publicação do edital no
jornal local, observado que a autora é isenta de custas nos termos da Lei
Estadual Paulista nº11.608. Int. Av. 02/10/2012. (a.) Fabrício Orpheu Ara-
újo Juiz de Direito. E para que chegue ao conhecimento dos interessa-
dos e não possam de futuro alegar ignorância, mandou expedir o presen-
te que será publicado e afixado na forma da Lei.

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: vinte (20) dias
O DOUTOR FABRÍCIO ORPHEU ARAÚJO , MM. JUÍZ DE DIREITO DA
PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE AVARÉ, SÃO PAULO, FAZ
SABER a todos quantos virem o presente edital, ou dele conhecimento
tiverem que, por este Juízo e Cartório da Primeira Vara Cível se proces-
sam os termos da ação de cobrança nº 053.01.2011.002626-2 (622/
2011), requerida por FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ-
FREA contra LUCIANE CRISTINA FERNANDES, e em atendimento ao
que dos autos consta, fica a requerida LUCIANE CRISTINA FERNANDES ,
RG 46.896.460-5, CPF 363.309.778-36, brasileira, maior, CITADA para
os termos da ação, conforme peça inicial e despacho abaixo transcritos,
podendo, querendo, no prazo de QUINZE (15) DIAS, contados do térmi-
no do prazo do edital, contestá-la, sob pena de não o fazendo, presumi-
rem-se aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora
(arts. 285 e 319 do CPC). PEÇA INICIAL EM RESUMO: “Se processa os
autos registrados sob nº. 959/2010 de ação COBRANÇA (Ordinário),
em que requerente FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE
AVARÉ-FREA e a requerida LUCIANE CRISTINA  FERNANDES, de
cuja petição inicial em síntese é o seguinte: Por força de contrato firma-
do, a Senhora Luciane Cristina Fernades celebrou com a requerente um
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, relativo ao curso de
Educação Física. Durante toda vigência do contrato, a Instituição de
Ensino autora cumpriu integralmente suas obrigações contratuais. A
Requerida não quitou as mensalidades referentes aos meses de junho
/2006 à dezembro/2006  no valor de R$322,90 cada . Débitos esses
que, atualmente, somados totalizam a importância de R$ 3.686,32 (três
mil e seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos). Atribui-se
a causa o valor de R$ 3.686,32. Pede deferimento. Avaré, 04/03/2011.
Drª. Nathália Caputo Moreira – OAB/SP nº. 230.001 e Dr. Frederico de
Albuquerque Plens – OAB/SP nº. 92.781” Fica advertida a requerida que
o prazo para contestação será de quinze dias(15) dias, a contar da publi-
cação do presente edital e que nos termos do artigo 285  do Código de
Processo Civil, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadei-
ros os fatos articulados pelo autor. Será o presente edital afixado no local
de costume e publicado pela imprensa  na forma da lei. NADA MAIS. Int.
Avaré, 06 de setembro de 2.012 de 2.012. Dr. Fabrício Orpheu Araújo –
Juiz de Direito. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e
não possam de futuro alegar ignorância, mandou expedir o presente que
será publicado e afixado na forma da Lei.

RESOLUÇAO CMPD N.º 052/2012
Dispõe sobre certidão de uso e ocupação do solo

O Conselho Municipal do Plano Diretor, usando as atribuições que
lhe confere o artigo 143 da Lei Complementar n.º 154/2011, em con-
sonância com o aprovado na reunião ordinária realizada em 16 de
outubro de 2012, ao que se refere o Processo CMPD n.º 076/2012,
RESOLVE:
Art. 1º. Deferir a expedição de certidão de uso do solo para empreen-
dimento de atividade funilaria e pintura localizada à Rua Tonico Boava
n.ª 1012, Bairro Santa Elizabeth, por se tratar de atividade já
estabelecida anteriormente à promulgação da LC n.º 154/2011, en-
quadrando-se portanto nas disposições transitórias.
Art. 2º. Autorizar a expedição de certidão de uso do solo para atividades
que já estiverem regularmente cadastradas junto à Fazenda Municipal,
como Pessoa Jurídica ou Pessoa Física, anteriormente à vigência do
Plano Diretor, por se enquadrarem como disposições transitórias.
Art. 3º. Recomendar a não  expedição de alvará provisório sem a
devida certidão de uso do solo.
Art. 4º.  A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Avaré, 17 de outubro de 2012.

Marcos Boock Rutigliano
Presidente CMPD
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Relação dos Setores que ainda não atenderam
a Port aria 6.142 de 10 de Agosto de 2012.

(Recadastramento de Bens Imóveis)

Abaixo relacionamos os Setores da Municipalidade que ainda
não entregaram seus formulários de recadastramento  de  Bens
Moveis  na  Seção  de  Patrimônio,  tendo  decorridos  30  dias  de
seu recebimento  como  determina a Portaria 6.142 de 10 de
Agosto de 2012.  Informamos ainda que o cumprimento a presen-
te Portaria é de inteira  responsabilidade   de cada chefe de
Setor e o seu não atendimento   poderá   implicar   em   sansões
a   municipalidade,   portanto  solicitamos  que  seja providencia-
da a entrega dos formulários até o dia 05/11. (Prazo Final)
1- CADASTRO
2- DEPARTAMENTO OBRAS FISCALIZAÇÃO
3- SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO
4- FROTA MUNICIPAL CAMINHÕES E ONIBUS
5- SECRETARIA CULTURA E LAZER
6- CASA DO ARTESANATO
7- TEATRO MUNICIPAL CENTRO CULTURAL
8- GABINETE DO PREFEITO CMA
9-  FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE
10-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
11- ARQUIVO
12- DEPARTAMENTO DE COMPRAS
13- DTI
14- TESOURARIA
15- SECRETARIA PLANEJAMENTO E OBRAS
16- PORTARIA GARAGEM MUNICIPAL
17- SINALIZAÇÃO E PINTURA
18- OFICINA MECANICA
19- SERRALHERIA
20- MARCENARIA
21- DEPARTAMENTO DE MÃO DE OBRA PEDREIROS
22- BORRACHARIA
23- FABRICA DE LAJOTAS
24- MANUTENÇÃO ELETRICA
25- FROTA DE MAQUINAS PESADAS
26- FROTA MUNICIPAL DE AUTOMOVEIS E PERUAS
27- CONSERVAÇÃO DE PARQUES JARDINS
28- LIMPEZA PUBLICA
29- SECRETARIA DO ESPORTE
30- CAMPING MUNICIPAL
31- EMAPA EXPOSIÇÃO MUNICIPAL AGROPECUARIA
32- SECRETARIA DA SAUDE
33- CENTRO DE SAUDE
34- PRONTO SOCORRO
35- COZINHA REFEITORIO GARAGEM MUNICIPAL
36- CORPO DE BOMBEIROS
37- LAVADOR DE VEICULOS
38- MANUTENÇÃO DE VEICULOS
39- POSTO DE ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL
40- PROCON
41- DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
42- DELEGACIA SECCIONAL
43- ADMINISTRAÇÃO DA GARAGEM
44- SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
45- CENTRAL TELEFONICA CMA
46- COZINHA REFEITORIO CMA
47- PORTARIA PROTOCOLO
48- SALA REUNIÃO CMA
49- ZONA AZUL
50- UAC
51- CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNCIPAIS
52- CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO VIAS PUBLICAS
53- COORDENADORIA SAUDE BOCAL
54- FORUM 2A VARA DE EXECUÇÃO
55- ILUMINAÇÃO PUBLICA
56- FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
57- FORUM 3A VARA
58- DEPARTAMENTO MÃO DE OBRA ENCANADORES
59- DEPARTAMENTO DE PINTURA
60- CASA DO ABRIGO FEMININO
61- DEPARTAMENTO DE OBRAS GARAGEM
62- SECRETARIA DE GABINETE
63- DECON
64- CEREST
65- DST/AIDS
66- TELEFONIA PUBLICA
67- CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA
68- BATALHÃO POLICIA MILITAR
69- ALBERGUE NOTURNO
70- PAS IPIRANGA
71- OUVIDORIA
72- PIT POSTO DE INFORMAÇÃO AO TURISTA
73- SANTA CASA
74- CREAS

Paulo Décio de Souza
Supervisor de Patrimônio

Bens Móveis e Imóveis
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CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 155/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pelo Sr Glauco Fabiano Favaro de Oliveira, considerando exonera-
ção de servidor ,  convoca os classificados Concurso Público  nº
002/2012, homologado pelo Decreto nº 3213 de 21/05/2012, publica-
do em 02/06/2012, para o cargo de Monitor , a comparecer no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste
Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pesso-
al, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810 no Centro Administrativo.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
CLASS NOME
20º LUIZ GUILHERME DE ALMEIDA PELIÇON
Estância Turística de Avaré, aos 18 dias do mês de Outubro de 2012.

GLAUCO FABIANO FAVARO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO MONITOR
Compreende em executar tarefas sob supervisão, serviços de atendi-
mento às crianças em suas necessidades diárias, cuidando da ali-
mentação, higiene e recreação, garantindo seu bem estar, adaptação
e desenvolvimento físico e mental, bem como monitorar jovens e adul-
tos em unidades escolares, ou de desenvolvimento de programas
sociais. Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO Ensino Fundamental Completo.
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 156/2012
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 18º 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
19º NATHALIA GAPARINI RAMOS
Estância Turística de Avaré, aos 18 dias do mês de Outubro de 2012.

GLAUCO FABIANO FAVARO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Administração

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
03 cozinheiro
10 costureira na confecção em serie
02 dentista
01 marceneiro
01 farmacêutico
02 comprador
01 auxiliar de compras
01 motorista de automóveis
10 fiscal de operações (zona azul)
01 supervisor administrativo
01 mecânico de equipamentos
02 auxiliar de manutenção predial
03 motorista de caminhão
01 técnico de segurança do trabalho
03 domestica faxineira
01 instalador de carpetes, persianas e cortinas
02 jardineiro
02 garçom
02 servente de limpeza
01 camareira
01 modelista
01 vendedor pracista
05 consultor de vendas
01 técnico em informática
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CDHU – Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano do Esta-
do de São Paulo torna público que re-
quereu da CETESB a Licença de Ope-
ração de loteamento  para o Conjunto
Habitacional  Avaré XV/C.H. Avaré G,
situado na Rodovia Salim Curiati – SP
245, Distrito de Barra Grande.

Festa no Largo São João agitou o domingo das crianças
1 2   D E   O U T U B R O :

A Festa do Dia das Cri-
anças, que seria realizada
na sexta-feira, teve que ser
transferida para o domin-
go devido à chuva, mas
mesmo assim as crianças
compareceram em peso
no Largo São João, onde
puderam se divertir mui-
to. No local, brinquedos
como pula-pula, piscina de
bolinha, escorregador in-
flável e outros fizeram a
alegria da garotada.

Durante toda à tarde,
das 13h00 às 17h00, per-
sonagens infantis como
Emília do Sítio do Pica
Pau Amarelo, Minnie, Plu-
to e Branca de Neve (Walt
Disney), Chaves e Quico,
palhacinhos, divertiram as

crianças que lá compare-
ceram.

Houve ainda a presen-
ça do Bonde Turístico da
cidade de Barra Bonita,

que levou pais e crianças
para um divertido passeio
pela cidade. A Prefeitura
Municipal por intermédio
da Secretaria Municipal da

Educação, responsável
pela festa em parceria com
a Secretaria de Cultura e
Lazer, distribuiu bolas para
todas as crianças.

Secret aria Municip al de Cultura e Lazer de Avaré
GABINETE DO SECRETÁRIO     ASSESSORIA DE RELACIO-

NAMENTOS E IMPRENSA

CONVOCAÇÃO
Ficam por meio deste, CONVOCADOS artistas, ativistas cultu-
rais e pessoas interessadas em Arte/Cultura para
- 2ª Assembleia Setorial – Formação do Conselho Municipal de
Política Cultural, envolvendo os setores Literatura, Fotografia,
Desenho e Ilustração, Produtores Culturais, Museus e Equipa-
mentos da Cultura 18:30 horas, do dia 26 de Outubro 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 re-
ger as diretrizes e ações da Cultura Avareense.
Avaré, 16 de Outubro de 2012

Gilson Camara Filgueiras
Secretário Municipal de Cultura e Lazer

FALECIMENTOS
FALECIMENTOS PERÍODO DE

12/10/12 A 17/10/2012

José Carlos de Oliveira (zé pretinho)
*21/02/1955     +12/10/2012
Claudio Aparecido Alves

*05/04/1965      +12/10/2012
Geralda   Almeida Ramalho
*04/09/1931     +12/10/2012

Pedro   Anacleto  Cost a
*12/06/1945     +13/10/2012
Olympia Florêncio Borges
*18/10/1924    +15/10/2012
Mathilde  Menezes  Muniz
*08/11/1946   +15/10/2012

Valdir  Martins Mot a
*12/12/1959  +17/10/2012

ETEC “Professor Fausto Mazzola” está
com inscrições abertas para vestibulinho

E N S I N O   T É C N I C O :

Além dos cursos já
oferecidos, ETEC

implanta o curso de
Técnico em
Comércio

Estão abertas as inscri-
ções para o vestibulinho
dos cursos técnicos em

Administração, Logística,
Informática, Nutrição,
Ensino Médio, Serviços
Jurídicos da ETEC “Pro-
fessor Fausto Mazzola” de
Avaré.

Além dos cursos já ofe-
recidos, a ETEC está im-
plantando o Curso Técni-
co em Comércio, que tem

o objetivo de capacitar o
aluno para participar, or-
ganizar e auxiliar nos pro-
cessos de compra e ven-
da, estruturar planos para
o desenvolvimento dos
negócios, atuar como líder
de equipe e acompanhar
os processos de comerci-
alização, distribuição, ar-
mazenagem de produtos e
serviços.

Para se inscrever o can-
didato deverá acessar o site
www.vestibulinhoetec.com.br.
A taxa de inscrição é de
R$ 25,00 e os cursos são
gratuitos. As inscrições
irão até o dia o próximo
dia 25. Para mais esclare-
cimentos entre em conta-
to com a ETEc pelo tele-
fone (14) 3732-5855 ou
(14) 3732-6216.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 Mu-
nicipal de Avaré e que terão de  comparecer
na Administração munidos dos documentos
pertinentes ao mesmo.
O não comparecimento até a data estipulada acar-
retará na perda dos direitos do referido terreno.
Administração: Rua Goiás, s/n° (V elório Mu-
nicipal) - Avaré/SP - Tel. (14) 3732-5105.
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E D U C A Ç Ã O   E   C U L T U R A:

Evento é
patrocinado pela
CCR SPVias  e

atenderá crianças
da rede municipal

de ensino
 
Alunos de sete esco-

las municipais da Estân-
cia Turística de Avaré es-

Avaré recebe o teatro sobre rodas “Buzum”
CONFIRA OS LOCAIS E HORÁRIOS DAS PRÓXIMAS APRESENTAÇÕES EM AVARÉ:
DIAS ESCOLAS ENDEREÇOS HORÁRIOS
22 EMEB Prof.ª Elizabeth de Rua São Cristóvão n.º 77, 9h00 e 13h30

Bairro São Judas
23 EMEB Prof.ª Maria Thereza Rua Santos Dumont 9h00 e 13h30

de Oliveira Picalho - Dondoca  n.º 1910, Brabância
24 EMEB Prof.º “Carlos Papa” Rua Zico de Castro n.º 1235, 9h00 e 13h30

Bairro Jardim Tropical

tão recebendo o teatro
sobre rodas “Buzum”. As
apresentações teatrais ti-
veram início na última
terça-feira, 16 e segue
até o próximo dia 24.

O evento é patrocina-
do pela CCR SPVias e
produzido pela Compa-
nhia Pia Fraus de São
Paulo. Já receberam a vi-
sita do Buzum as EME-

Bs Dona Anna Novaes de
Carvalho, Prof.ª Maria
Nazareth Abs Pimentel,
Prof.º Ulisses Silvestre e
Orlando Cortez.

O projeto consiste em
um ônibus que foi adap-
tado para se transformar
em sala de teatro.  A pro-
posta é que o veículo
seja estacionado em fren-
te às escolas públicas e

exiba peças de teatro de
animação (teatro de bo-
necos).

O Buzum apresenta-
rá o espetáculo Darwin-
BR, que é baseado na
passagem do inglês Char-
les Darwin pelo Brasil,
durante sua viagem de
quase 5 anos pelo mun-
do, a partir do ano de
1831. Darwin foi o cien-
tista que desenvolveu a
Teoria da Evolução das
Espécies.

A CCR SPVias
A CCR SPVias é res-

ponsável pela administra-
ção e operação de 516

quilômetros de rodovias
paulistas; malha viária
formada pelas Rodovias
Castello Branco (SP-
280), de Tatuí a Espirito
Santo do Turvo; Raposo
Tavares (SP-270), entre
Araçoiaba da Serra e Ita-
petininga; João Mellão
(SP-255); de Avaré a Itaí;
Francisco Alves Negrão
(SP-258), de Capão Bo-
nito a Itararé; Antonio
Romano Schincariol e
Francisco da Silva Pon-
tes (SP-127); entre Tatuí
e Capão Bonito.

O Grupo CCR é uma
das maiores corporações

de concessão de infraes-
trutura da América Lati-
na, com atuação nos se-
tores de concessão de ro-
dovias, mobilidade urba-
na, aeroportos e serviços
relacionados. Compro-
metido com o desenvol-
vimento sustentável, as-
sinou o Pacto Global da
ONU e está presente no
ISE – Índice de Susten-
tabilidade Empresarial da
BM&FBovespa. Empre-
ga, atualmente, cerca de
10 mil colaboradores e
está listada no ranking
das 100 melhores empre-
sas para Trabalhar.

Nem a chuva espantou
os milhares de fieis que no
dia 12 de outubro, feria-
do  de Nossa Senhora
Aparecida, em uma gran-
de demonstração de devo-
ção e fé, fizeram questão
de acompanhar a tradicio-
nal procissão da Ponte
Alta, com saída da Matriz
de São Pedro Apóstolo, no
Bairro Bonsucesso.

Em 2012, a procissão
chegou a sua 23º edição e,
durante o trajeto de 12 km,
os fieis cantaram e rezaram,
carregando velas, flores, cri-
anças vestidas de anjos, ob-
jetos de promessas, alguns
descalços, louvando a Deus
e a Virgem Maria, sob o tí-
tulo de Aparecida.

Uma novidade desse ano
foi a encenação da Via Sa-

Fieis acompanharam Procissão em louvor à Nossa Senhora Aparecida
1 2   D E   O U T U B R O :

Encenação da V ia SacraSaída da Procissão

cra realizada pelas Comuni-
dades de Jovens “Santa Eli-
zabeth” e “Deus Trindade”,
que durante todo o percur-

so encenaram as 15 estações
da Paixão de Nosso Senhor
Jesus Cristo, levando os fieis
a uma  reflexão espiritual.

O ápice da procissão foi
a celebração da Santa Mis-
sa já no Bairro Ponte Alta
em frente à capela construí-

da em homenagem à padro-
eira do Brasil. Sem dúvida,
é uma das maiores festas do
catolicismo na região, mere-

cendo grande destaque e
apreciação e já faz parte do
calendário turístico e religio-
so da cidade.
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H A B I T A Ç Ã O :

Na última
quarta-feira (17), a

Prefeitura da
Estância Turística

de Avaré formalizou
a construção de
mais 182 casas
 
A Prefeitura da Estân-

cia Turística de Avaré em
parceria com o SEC – Sin-
dicato dos Empregados no
Comércio de Avaré assi-
nou na última quarta-fei-
ra, 17 de outubro, contra-
tos do Módulo II do Resi-
dencial São Rogério, do
Programa Minha Casa
Minha Vida. As assinatu-
ras possibilitarão a cons-
trução de mais 182 resi-
dências.

Prefeitura assina contratos para o
Módulo II do Residencial São Rogério

Participaram da assina-
tura os proprietários que
adquiriram seu imóvel no
Módulo II do Residenci-
al, representantes do Go-
verno Municipal, do SEC,
da Pacaembu Construto-
ra, da Caixa Econômica
Federal e vendedores da
área.

Com 43,74 m² de área
construída por unidade re-
sidencial e 7.960,68 m² de
área total construída, as
182 unidades do Módulo
II contarão com 1 sala, 2
quartos, 1 banheiro, 1 co-
zinha e 1 área de serviço.
O banheiro com azulejo
até o teto, cozinha com
azulejo na parede da pia,
pisos cerâmicos em toda
área da casa e laje.

Os imóveis serão en-

Futura moradora no momento da assinatura do contrato

tregues totalmente legali-
zados, registrados, com a
averbação da construção
e com infraestrutura com-
pleta, inclusive asfalto e
arborização. Nos próxi-
mos meses também será
assinado o módulo III do
empreendimento, com
mais 208 unidades, totali-
zando 578 novas residên-
cias no município.

O Residencial São Ro-
gério está sendo construí-
do na Av. Manoel Teixei-
ra Sampaio – s/n – Bairro
Jardim Presidencial pela
Pacaembu Construtora
que, em 2011, foi a res-
ponsável pela construção
das 202 unidades do Re-
sidencial Chácara Elisa.

Aliadas as 747 casas
já entregues, sendo 190

no Bairro Camargo, 24
na Vila Dignidade, 93 no
Residencial Vale do Sol,
134 no Residencial Vila
Serena, 104 no Residen-
cial Vila Veneza e 202

no Residencial Chácara
Eliza, em parceria com o
SEC, somadas as 22 ca-
sas do Bairro Barra
Grande e as 673 casas do
Residencial  Mário

Banwart, o Residencial
São Rogério garantirá
para a atual gestão mu-
nicipal a entrega de mais
de 2.000 casas para a po-
pulação avareense.

A unidade de crédito
do Banco do Povo Pau-
lista da Estância Turísti-
ca de Avaré, a partir da
próxima terça-feira, 23
de outubro de 2012, pas-
sará a funcionar no Paço
Municipal, localizado na
Praça Juca Novaes n.º
1169, com entrada pela
Rua Domiciano Santana,
das 9h00 às 16h00.

Vale-se ressaltar que
devido ao grande empe-
nho da Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré, através da Secretaria
de Indústria, Comércio,

Banco do Povo atenderá em novo endereço
C R É D I T O:

Ciência e Tecnologia e da
equipe do Banco do Povo,
o município conquistou a
2ª colocação no 3° Prêmio
Anual Banco do Povo
Paulista realizado no ano
de 2012.

O prêmio se deu em
função dos números repre-
sentativos alcançados no
ano de 2011, praticamen-
te dobrando o número de
contratos assinados, em-
prestando assim, cerca de
R$ 480 mil aos empreen-
dedores do município.
Também é importante sa-
lientar a ótima administra-

ção da
carteira
que ga-
rantiu à
agência
de Avaré
uma mai-
or fideli-
zação, a
aquisição de novos clien-
tes e um baixo índice de
inadimplência.

BANCO DO POVO
O Banco do Povo que

tem como objetivo de pro-
mover a geração de em-
prego e renda, destina-se
e concede empréstimos a

pequenos
empreen-
dedores
formais
ou infor-
mais, co-
operati-
vas e as-
sociações

que desenvolvem ações
produtivas no município e
que não possuem restri-
ções cadastrais.

Oficialmente no dia
09/11/2011 o governador
Geraldo Alckmin e o Se-
cretario de Relações de
Trabalho Davi Zaia anun-

ciaram as novas medidas
de fortalecimento do BPP.

- REDUÇÃO DA
TAXA DE JUROS DOS
FINACIAMENTOS DE
0,7% PARA 0,5% (meio
por cento) para todas as
operações a serem contra-
tadas e realizadas a partir
de 9 de novembro.

- AMPLIAÇÃO DOS
LIMITES DAS LINHAS
DE CRÉDITO;

- AMPLIAÇÃO DO LI-
MITE DE FATURAMEN-
TO ANUAL DOS MICRO-
EMPREENDIMENTOS
DE R$ 240 MIL PARA R$

360 MIL/ANO.
No ano de 2011, Ava-

ré concedeu 212 contra-
tos que totalizam um va-
lor de empréstimos de R$
582.369,92, sendo que,
atualmente possuímos
uma carteira de credito no
valor de R$ 658.966,06
disponível para emprésti-
mos. Já foi concedido um
total de 1.711 contratos no
valor de R$ 5.951.773,45.

O Banco do Povo
Paulista de Avaré se lo-
caliza na Rua Rio de Ja-
neiro 1.640, Telefone:
3732.6101 / 3731.2657.


