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C A L E N D Á R I O   O F I C I A L :

Governo municipal inaugura
obras neste final de ano

O Governo Municipal
da Estância Turística de
Avaré se prepara para a
inauguração de diversas
obras neste final de ano.
As inaugurações benefi-
ciarão as áreas da Saú-

Reconstrução da Barragem do Horto Florestal faz parte do calendário oficial de inaugurações

de, Educação, Turismo,
Agricultura, Habitação,
Esportes, Lazer, Meio
Ambiente, Sistema Viário
e Assistência Social do
município.
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HOMENAGEM

UNA realiza eventos em
homenagem ao Dia Nacional

da Consciência Negra

COMEMORAÇÃO

Encontro de Bandas e
Fanfarras será realizado

amanhã

Na noite desta quinta-
feira, 15 de novembro de
2012, a Prefeitura Muni-
cipal da Estância Turísti-
ca de Avaré, em comemo-
ração à Proclamação da

Fanfarra da E.E.P .S. Maria Isabel Cruz Pimentel
estará presente no evento

República, realizará o “I
Encontro de Bandas e
Fanfarras”, com desfile
pelas ruas do Centro da
cidade.
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AÇÃO SOCIAL

Bairro Bonsucesso
receberá Projeto

Prefeitura no Bairro
Página 20.
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O Campus Avaré do
Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia
de São Paulo realizou, de
30 a 1º de novembro de
2012, o 4° Workshop de
Negócios e Inovação, que
contou com a organização
dos alunos do curso Técni-
co em Eventos do campus.

A abertura cerimônia de
abertura do evento contou
com as presenças do reitor
do IFSP, Arnaldo Augusto
Ciquielo Borges; de repre-
sentantes do Governo Mu-
nicipal da Estância Turísti-
ca de Avaré; do pró-reitor
de Pesquisa e Inovação do
IFSP, João Sinohara da Sil-
va Sousa; do diretor geral
do Campus Avaré, Bene-
dito Germano de Freitas
Costa; e do representante
do escritório regional de
Botucatu do Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Se-
brae), Vitor dos Santos.

O diretor Benedito Ger-
mano destacou que esta é a
primeira vez que um cam-
pus do interior do estado
recebeu este evento. “Hou-
ve o empenho muito gran-
de dos nossos alunos, do
corpo docente e dos servi-
dores administrativos para
que esse evento fosse reali-
zado aqui. Espero que os
empresários aproveitem
esta oportunidade de inte-
ragir com a instituição de
ensino, pois queremos for-
mar alunos para gerar for-
ça de trabalho de qualidade
para a região”, afirmou.

O reitor Arnaldo Au-
gusto Ciquielo Borges agra-
deceu ao Governo Muni-
cipal pela parceria com o
IFSP e pediu que esse la-
ços com a Instituição, con-
tribuindo para a missão do

IFSP de Avaré sediou Workshop
de Negócios e Inovação

Alunos do curso Técnico em Eventos - auxiliaram na organização do workshop

Alunos do curso Técnico em Mecatrônica

Instituto Federal em ofere-
cer ensino público de qua-
lidade e gratuito à região,
sejam mantidos.

A abertura do 4°
Workshop de Negócios e
Inovação contou ainda
com a apresentação musi-
cal do Projeto Guri e a pre-
sença de autoridades lo-
cais, diretores e servidores
dos campi do IFSP, alunos,
ex-alunos e familiares.

Durante os 4 dias, o pú-
blico em geral participou de
eventos gratuitos. O
Workshop ofereceu uma
programação focada no se-
tor produtivo da região. As
palestras foram realizadas
em parceria com a Prefeitu-
ra da Estância Turística de
Avaré, através da Secretaria
de Indústria, Comércio, Ci-
ência e Tecnologia, com o
Sindicato dos Comerciários,
com o SEBRAE e com a
Associação Comercial.

O Congresso de Inicia-
ção Científica contou ainda
com a apresentação de mais
de 150 trabalhos de alunos
do Instituto Federal de todo
o estado. Além disso, foram
realizadas palestras, oficinas
e atividades culturais duran-
te os eventos.

Secretaria da Fazenda
Seção de Cadastro Imobiliário

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

FLAVIO VALENTIN DENARDI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.

PEDRO LUIZ DE SOUZA.
SUPERVISOR DE CADASTRO.
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JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  manutenção preventiva e corretiva em equi-
pamentos médicos.
Fornecedor : Angela Regina Gomes B. Silva ME
Empenhos : 7645, 7646, 7647/2012
Valor : R$ 4.800,00
Avaré, 17 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  aquisição de óleo diesel.
Fornecedor : Auto Posto Bizunga Ltda II
Empenhos : 9291/2012
Valor : R$ 149,04
Avaré, 17 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de gêneros alimentícios.
Fornecedor : Fabio Rodrigues do Amaral Mercearia
Empenhos : 3422/2012
Valor : R$ 3.958,62
Avaré, 17 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  aquisição de lampadas para equipamentos
médicos.
Fornecedor : Fast- Lamp Comercial Ltda ME
Empenhos : 5640/2012
Valor : R$ 481,00
Avaré, 17 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  serviço de consultoria, suporte técnico e
licença de software.
Fornecedor : Fiorilli Soc. Civil Ltda - Software
Empenhos : 4223/2012
Valor : R$ 29.570,00
Avaré, 17 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de óculos.
Fornecedor : Foto Otica Souza Clivatti Ltda
Empenhos : 9023/2012
Valor : R$ 5.780,00
Avaré, 17 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  seviço prestado com publicação.
Fornecedor : Imprensa Oficial Estado S.A
Empenhos : 1331 1/2012
Valor : R$ 6.969,56
Avaré, 17 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  aquisição de cestas básicas para o funciona-
lismo Municipal.
Fornecedor : Nutricionale Comercio de Alimentos L TDA
Empenhos : 6322, 6323, 6324, 6325, 6326, 6327, 6328, 6329, 6330,
6331, 6332, 6333, 6335, 6336, 6337, 6338, 6339, 6340, 6341, 6342,
6343, 6344, 6345, 6346, 6347, 6348, 6349, 6350, 6351, 6353, 6354,
6356, 6352, 14188, 6358, 6359, 6360, 6361, 6362, 6363, 6364, 6366,
6365, 6367, 6370, 6372, 6373, 6374, 6378, 6376, 6378, 6379, 6382,
6383, 6384, 6386, 6387, 6380, 6385/2012
Valor : R$ 318.087,00
Avaré, 17 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de aquisição de óculos.
Fornecedor : Otica Solan Ltda ME
Empenhos : 2846/2012
Valor : R$ 5.406,00
Avaré, 17 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  prestação de serviços de alarme e
monitoramento instalado.
Fornecedor : W . Pedra Alarmes ME
Empenhos : 7938, 406/2012
Valor : R$ 132,00
Avaré, 17 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de   aquisição de gás GLP, P-13Kg e P-45Kg.
Fornecedor : Dorival Dionizio Gomes ME
Empenhos : 641 1/2012, 3061, 4242, 13782, 13783/2011
Valor : R$ 8.996,90
Avaré, 17 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de   serviço de recarga de extintores, testes
hidrostáticos e pintura.
Fornecedor : Extimpel- Extintores Platinense Ltda EPP
Empenhos : 1 1774, 11775/2012
Valor : R$ 4.524,00
Avaré, 17 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de   fornecimento de gêneros alimentícios.
Fornecedor : Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
Empenhos : 3510/2012
Valor : R$ 2.91 1,56
Avaré, 17 de Novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL  14/11/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 168/12 – PROCESSO Nº. 647/12

Objeto: Prevenção a banhistas e salvamento aquático.
Data de Encerramento: 29 de novembro de 2012 das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 29 de novembro de 2012  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax
(14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística de Avaré,
13 de novembro de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 169/12 – PROCESSO Nº. 649/12
Objeto: Contratação de empresa para realização de exames de
espirometria.
Data de Encerramento: 29 de novembro de 2012 das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 29 de novembro de 2012  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax
(14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística de Avaré,
13 de novembro de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 195/12 – PROCESSO Nº. 652/12
Objeto: Aquisição de caixas de holerites para uso no Departamento Pessoal.
Recebimento das Propostas: 21 de novembro de 2012  das  08:00
até 30 de novembro de 2012 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 30 de novembro de 2012  das 13:35 às
13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 30 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, 13 de novembro de 2012 –
Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 196/12 – PROCESSO Nº. 653/12
Objeto: Aquisição de sistema de biópsia para uso na Casa da Mulher.
Recebimento das Propostas: 22 de novembro de 2012  das  08:00
até 03 de dezembro de 2012 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 03 de dezembro de 2012  das 09:35 às
09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 03 de dezembro 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, 13 de novembro de 2012 –
Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 197/12 – PROCESSO Nº. 654/12
Objeto: Aquisição de pneus para a frota municipal.
Recebimento das Propostas: 22 de novembro de 2012  das  08:00
até 03 de dezembro de 2012 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 03 de dezembro de 2012  das 13:35 às
13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 03 de dezembro 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, 13 de novembro de 2012 –
Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 198/12 – PROCESSO Nº. 655/12
Objeto: Aquisição de aparelhos de fax e copiadora para diversos lo-
cais da Educação.
Recebimento das Propostas: 23 de novembro de 2012  das  08:00
até 04 de dezembro de 2012 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 04 de dezembro de 2012  das 09:35 às
09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 04 de dezembro 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, 13 de novembro de 2012 –
Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 199/12 – PROCESSO Nº. 656/12
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para o Departa-
mento de Tecnologia.
Recebimento das Propostas: 23 de novembro de 2012  das  08:00
até 04 de dezembro de 2012 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 04 de dezembro de 2012  das 13:35 às
13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 04 de dezembro 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, 13 de novembro de 2012 –
Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 178/12
PROCESSO Nº. 616/12

Objeto: Aquisição de ventiladores e bebedouros para o Programa
Bolsa Família.
Recebimento das Propostas: 26 de novembro de 2012  das  08:00
até 05 de dezembro de 2012 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 05 de dezembro de 2012  das 09:35 às
09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 05 de dezembro 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, 13 de novembro de 2012 –
Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 154/12
PROCESSO Nº. 610/12

Objeto:  Aquisição de gêneros alimentícios para o CREAS.
Data de Encerramento: 30 de novembro de 2012 das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 30 de novembro de 2012  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 09 de novembro de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 155/12
PROCESSO Nº. 611/12

Objeto:  Contratação de serviços de buffet para 150 pessoas do CRAS I.
Data de Encerramento: 30 de novembro de 2012 das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 30 de novembro de 2012  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 09 de novembro de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 156/12
PROCESSO Nº. 612/12

Objeto:  Contratação de empresa para realização de passeio Day
Use em Hotel Fazenda no Município de Avaré para 40 pessoas.
Data de Encerramento: 03 de dezembro de 2012 das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 03 de dezembro de 2012  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 12 de novembro de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PREÇOS
Nº 014/12 – Processo nº. 248/12, Contrato (216/12), que faz entre si a
Prefeitura da Estância T urística de Avaré e a empresa H. AIDAR
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS L TDA, objetivando a contratação de empre-
sa especializada para execução de projetos para a construção de UPA III
(Unidade de Pronto Atendimento), com prorrogação até 31 de dezembro
de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 018/12 – Processo nº. 289/12, Contrato (273/12), que faz
entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa
ECCO NATURA CONSTRUÇÕES LTDA EPP, objetivando a
contratação de empresa para reforma da Unidade Básica de Saúde
Bonsucesso, com prorrogação até 20 de dezembro de 2012 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 022/12 – Processo nº. 383/12, Contrato (361/12), que
faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a
empresa SOARES & SOARES CONSTRUÇÕES LTDA, objetivando
a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e
materiais para a instalação de forro de PVC e moldura de gesso
para arremate de azulejo nos sanitários do Avaré G, com prorroga-
ção até 28 de dezembro de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Pre-
feito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PREÇOS
Nº 023/12 – Processo nº. 384/12, Contrato (362/12), que faz entre si a
Prefeitura da Estância T urística de Avaré e a empresa SOARES &
SOARES CONSTRUÇÕES LTDA, objetivando a contratação de empre-
sa para fornecimento de mão de obra e materiais para a colocação de
rufo galvanizado no Avaré G, com prorrogação até 28 de dezembro de
2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 039/11 – Processo nº. 229/1 1, Contrato (205/1 1),
que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a
empresa A. R. SORBO ME , objetivando a aquisição de urnas
mortuárias, com prorrogação até 12 de maio de 2013. O valor desta
prorrogação de contrato é de R$ 21.700,00 (vinte e um mil e sete-
centos reais).  – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

ADITIVO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/12 – Processo nº. 262/12 fica aditado
o valor de R$ 24.674,00 (vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e
quatro reais),  para a empresa SANTEC FABRICAÇÃO E COMÉR-
CIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME, o que corresponde a
aproximadamente 2,97%(dois vírgula noventa e sete por cento )
do valor total adjudicado no processo licitatório em questão objetivando
o registro de preços para fornecimento de materiais de limpeza para
toda municipalidade - Assinatura do T ermo Aditivo em: 05 de no-
vembro de 2012.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 182/12 – Processo nº. 530/12

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa INSTITUTO HYGIA
DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, objetivando o
gerenciamento do atendimento do Pronto Socorro Municipal, 04 clíni-
cos para as Unidades Básicas de Saúde do Bairro Alto, do Bonsucesso,
da Brabância e do Jardim Vera Cruz, gerenciamento de compras,
suprimentos, materiais e medicamentos nos referidos locais, com
fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 18 de setembro de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa
– Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 208/12 – Processo nº. 651/12

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CUL TURAL  E
ASSISTENCIAL NACIONAL - IDECAN, objetivando a contratação de
empresa especializada para organização, elaboração e execução de
concurso público da Prefeitura de Avaré, com fulcro no artigo 24 da
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 12 de
novembro de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 182/12 – Processo nº. 530/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: INSTITUTO HYGIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMEN-
TO SOCIAL.
Objeto:  Gerenciamento do atendimento do Pronto Socorro Municipal,
04 clínicos para as Unidades Básicas de Saúde do Bairro Alto, do
Bonsucesso, da Brabância e do Jardim Vera Cruz, gerenciamento de
compras, suprimentos, materiais e medicamentos nos referidos locais.
Data da Assinatura do Contrato: 18/09/2012.

RERRATIFICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO
CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL

Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências quanto
à Prorrogação do Contrato nº 245/12 do Pregão Presencial nº 063/12,
Processo nº 251/12, motivo pelo qual os atos praticados por este
setor e assinados pelo Senhor Prefeito Municipal deverão ser
rerratificados.
ONDE SE LIA:
...expirará somente em 31 de dezembro de 2012...
AGORA SE LEIA:
...expirará somente em 27 de julho de 2013...

LEGISLATIVO

Ouvidoria Municipal:

3711-2500

ORDEM DO DIA
CIRCULAR N º 38/2012 - DG    Avaré, 13 de Novembro de 2.012
Exmo. (a) Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
19/11/2012 - Segunda Feira – às 18h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que, a Exma. Sra. Presiden-
te Vereadora Marialva A. S. Biazon  designou  para a Ordem do Dia da
Sessão Ordinária de 19 de Novembro do corrente ano, que tem seu
inicio marcado para as 18h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI N.º 54/2012 - Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias e execução da lei
orçamentária para o exercício financeiro de 2013 e dá outras provi-
dências. - LDO
Anexo : Cópia do Projeto de Lei n º 54/2012 e dos Pareceres do
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (vist as Ver. Jair Canovas/
Paulo Fº/Ripoli/Ernesto)
OBS: Os anexos da LDO encontram-se à disposição na Secretaria.
2. PROJETO DE LEI N.º 125/2012 - Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Estima a receita e fixa a despesa do município de Avaré
para o exercício de 2013. (ORÇAMENTO) (c/SUBSTITUTIVO)
Anexo : Cópia do Projeto de Lei n º 125/2012 e dos Pareceres do
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (Vist as Ver. Ernesto)
OBS: Os anexos do Orçamento encontram-se à disposição na Se-
cretaria.

Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

SESSÃO DO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2012
INDICAÇÃO

MARIALVA ARAÚJO DE SOUZA  BIAZON – PRESIDENTA
-para que, através do setor competente, providencie a  reforma geral
em todos os banheiros públicos de nossa cidade, solicitando tam-
bém manutenção diária de limpeza e demais reparos que possam
ocorrer eventualmente.
Justifica-se tal propositura, uma vez que os mesmos se encontram
em situação calamitosa conforme mostram as fotos anexadas a este
documento, denegrindo a imagem do município que detém o título de
estância turística.

ERNESTO ALBUQUERQUE
-INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo Pre-
feito Municipal, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, estudar, através
do Setor competente, realizar a poda correta de árvore de grande
porte, com galhos espinhentos na entrada do Bairro Ipiranga, que
tem causado ferimentos em transeuntes distraídos que passam
pelo local.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo
Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, estudar,
através do Setor competente, a instalação de pontos de ener-
gia elétrica embutidos subterraneamente por setores ou lotes
específicos demarcados, na (Concha Acústica), Praça Romeu
Bretas, no pátio principal, onde se realiza a “FEIRA DA LUA”;
pois a maioria das barracas que lá se instalam para a realiza-
ção desta FEIRA, que já se tornou permanente, utilizam-se
de instalações elétricas deficientes, com fios de bitolas dife-
rentes, emendados até mesmo com esparadrapos, quando
não até mesmo desencapados e ao alcance de crianças e
adolescentes, que já por diversas vezes tropeçaram nestes
fios esticados pelo chão da praça, e desligaram diversas bar-
racas. Esta indicação se justifica preventivamente, antes que
algum incidente com choque elétrico aconteça, e que pode
vir a ser de gravidade, uma vez que menores de todas as ida-
des freqüentam este local.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
-para que, através dos setores competentes, tome as providências
necessárias para realizar a operação tapa-buracos, a limpeza das
ruas, a capina de terrenos e a troca de diversas lâmpadas que estão
queimadas no bairro Jd. Califórnia.
-para que, através do setor competente, solucione urgentemente o
problema de goteiras que atinge o Posto da Polícia Militar do bairro
Costa Azul.
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LEIS

Lei nº 1.628, de 13 de novembro de 2012
(Autoriza o Executivo Municipal a efetuar adiantamento de recursos
financeiros destinados a realização da 67ª Corrida de São Silvestre

de Avaré.)

Autoria: Prefeito Municipal
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º  - Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar adianta-
mento de recursos financeiros, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), para realização da 67ª Corrida de São Silvestre de Avaré.
Parágrafo Único  - O valor a ser desembolsado será repassado a comis-
são organizadora a ser designada por Decreto do Chefe do Executivo.
Artigo 2º  - A prestação de contas deverá ser apresentada, em até 30
(trinta) dias após o término do evento e deverá observar rigorosamen-
te o disposto na Lei Municipal nº 1283, de 17 de novembro de 2009 e
seu regulamento.
Parágrafo Único  – Em igual prazo será remetida cópia da prestação
de contas ao Poder Legislativo para apreciação.
Artigo 3º  – As despesas decorrentes da execução desta Lei, a cargo
do Município, onerarão as dotações consignadas no Orçamento vi-
gente: 10.02.00.3.3.90.39.00.27.812.3007.2343 - 1007.
Artigo 4º   - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de novembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

ROSANGELA PAULUCCI P. PEREIRA
- para que através da Secretaria competente, providencie a conclusão
da construção do banheiro localizado na  CAIC.
Justifica-se tal propositura, atendendo reivindicações dos
frequentadores do referido local, que  vão com suas famílais, para
terem algumas horas de lazer.
-para que através da Secretaria competente, providencie o conserto
da rede de esgoto da CAIC.
Justifica-se tal propositura, atendendo reivindicações dos
frequentadores do referido local, que reclamando do mau cheiro de do
esgoto a céu aberto, podendo ocasionar risco à saúde.
- para que através da Secretaria competente, providencie o conserto
do Parquinho, localizado na CAIC; pois esta com muitos dos brinque-
dos lá existentes quebrados e em péssimo estado de conservação.
Justifica-se tal propositura, atendendo reivindicações dos
frequentadores do referido local, que levam seus filhos para brincar e
assim podendo ocorrer algum tipo de acidente com as crianças que
lá brincam.
- para que através da Secretaria competente, providencie um suporte
adequado para a Feira da Lua, realizada todas as sextas-feiras; prin-
cipalmente no que diz respeito a energia elétrica e a fiacão.
Justifica-se tal propositura, pois toda a fiação elétrica da Feira da
Lua, fica exposta, podendo ocorrer acidentes com os frequentadores.

REQUERIMENTO
ROBERTO ARAUJO - VICE-PRESIDENTE

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento do Senhor ANTONIO ATANAZIO FILHO
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento da Senhora BENEDITA MONTEIRO DE OLIVERIA
GONÇALVES
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento da Senhora MARIA MADALENA BRANDÃO PERÓ
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento do Senhor ROBSON DE SOUZA VILAS BOAS
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento do Senhor WALDEMAR DA SILVA NOGUEIRA

RODIVALDO RIPOLI – 2º SECRETÁRIO
- para que seja oficiado ao Ministério Público do Estado de São Paulo
com cópia ao Conselho Superior do órgão na Capital do Estado,
Defensoria Pública do Estado de São Paulo e também cópia à Procu-
radoria Geral do Município de Avaré reiterando para que estude a possi-
bilidade de promover o ajuizamento de Ação Civil Pública, nos termos
do inciso IV, do artigo 1º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 em
face da Concessionária SP Vias através da Empresa “CCR Vias” que
administra a SP 255 no trecho que corta o perímetro urbano da Estân-
cia Turística de Avaré, de forma a obrigá-la a instalar redutores de velo-
cidade próximo aos trevos de acesso ao município ou a instalação de
rotatórias, tendo em vista os constantes acidentes vitimando pessoas
de nossa comunidade  (matérias em anexos) e colocando em risco
eminente motoristas que trafegam por essa importante rodovia.
- para que seja oficiado a Procuradoria Geral do Município de Avaré e
ao Ministério Público com cópia Excelentíssimo Governador do Esta-
do de São Paulo, Senhor Doutor Geraldo Alckmim para que estude a
possibilidade de promover o ajuizamento de Ação Civil Pública, nos
termos do inciso IV, do artigo 1º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de
1985 em face da Concessionária SP Vias que administra a SP 255
através da Empresa “CCR Vias” de forma a obrigá-la a responder qual
o real motivo do isolamento e fechamento dos sanitários instalados
nas bases de apoio aos usuários da citada rodovia principalmente no
perímetro que abrange nosso Município.
- que seja oficiado à ARTESP - Agência de Transportes do Estado de São
Paulo, para que informe a esta Casa de Leis quanto foi o repasse de ISS
da SP Vias através da empresa “CCR Vias” para a Prefeitura Municipal da
Estância Turística de Avaré no período do ano de 2011 até a presente data.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Rogélio Barchetti Urrêa,
solicitando ao mesmo que informe a esta Casa de Leis, por intermé-
dio do setor competente da administração, e dentro do prazo legal de
15 (quinze) dias, qual foi o valor do repasse efetuado pela SP-VIAS
através da Empresa “CCR Vias” no período do ano de 2011 até a
presente data , devendo ser documentado mês a mês, bem como
informando ainda, onde esse dinheiro foi utilizado, devendo seguir
documentação pertinente a essa utilização.
- para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística
de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, reiterando pedido para que infor-
me a esta Casa de Leis quando efetivamente a Prefeitura irá asfaltar as
piores ruas do bairro Jardim Paraíso ou que seja pelos menos feita uma
vistoria por todo o bairro através de maquinários toda vez que a chuva
danifica as ruas principalmente as mais distantes do asfalto existente no
local. Segundo muitas reclamações dos moradores do citado bairro onde
após a cada temporal de chuva as ruas ficam impossibilitadas de serem
trafegadas, até mesmo dificultando os moradores de adentrarem com seus
veículos em suas próprias residências.

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
que através do setor competente, a Secretaria Municipal de Saúde,

faça a habilitação e a adesão ao Programa Federal de MAMOGRAFIA
MÓVEL, lançado pelo Governo Federal no início do mês e publicado
no Diário Oficial da União, cujo objetivo é ampliar a assistência
oncológica no país, sobretudo para mulheres carentes com idade entre
50 e 69 anos. Cada unidade terá capacidade de fazer até 800
mamografias por mês, e contará com equipe completa e com equipa-
mentos como por exemplo:- Mamógrafo com comando simples,
mamógrafo com estereotaxia e mamógrafo computadorizado, confor-
me publicação completa anexa.
- 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 a esta CASA DE LEIS, se de acordo com resposta atra-
vés do Oficio nº107/2012 – hbd, para o requerimento 1552/2012, des-
ta COLENDA CÂMARA, se já houve o processo licitatório e devida
contratação de empresa para a realização especializada da analise
dos ambientes laborais com a devida emissão de laudo ambiental,
afim de regularizar e adicionar os adicionais e cargos insalubres e/ou
perigosos, como documento norteador para a regulamentação da le-
gislação vigente.
- 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 encaminhe ao setor competente, a resolução do problema com
carros com equipamentos de som altíssimos, que ora se instalaram
nas madrugadas dos fins de semana, na Avenida Misael Eufrasio
Leal, no trecho entre a Avenida Gilberto Filgueiras e rotatória da Ave-
nida Paulo Novaes, trecho onde o pessoal faz as já tradicionais cami-
nhadas. Informo outrossim, que este mesmo pessoal já foi desaloja-
do da entrada da EMAPA e também da Praça da Paz (CRISTO RE-
DENTOR), pela guarda municipal e  ora se transferiram para este
local. Que a Prefeitura encontre um local onde ninguém seja prejudi-
cado por este barulho ensurdecedor, ou proíba de vez tais aconteci-
mentos, pois a simples transferência destes praticantes apenas muda
o rol dos prejudicados, não resolvendo a questão.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, oficiar o Senhor BENEDITO GERMANO DE
FREITAS COSTA, Diretor Geral do Instituto Federal de São Paulo,
Campus AVARÉ-SP., VOTO DE PARABENIZAÇÃO, pelo 4º
WORKSHOP de Negócios e Inovação e o 3º CONGRESSO DE INICI-
AÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSP. Com eventos gratui-
tos e abertos ao público em geral, focados no setor produtivo da re-
gião, em parceria com a Prefeitura da Estância Turística de AVARÉ,
contou com mais de 150 trabalhos de alunos do IFSP de todo o Esta-
do de São Paulo, além de diversas palestras, oficinas e atividades
culturais durante os eventos.

ROSÂNGELA PAULUCCI P. PEREIRA
- tome as providências devidas para que os imóveis que pertencem à
América Latina Logística – ALL, antiga FEPASA, situados à Praça
Guaraciba Amorim e  Paulo Gomes de Oliveira; venham para a
municipalidade, pelo valor arquitetônico e histórico dos mesmos po-
derá deles fazer uso que melhor atenderá os interesses da coletivida-
de, visto que particulares utilizam-se dos locais para instalaram seus
comércios, além da depredação que acontece à olhos vistos, confor-
me imagem que acompanham este requerimento.
- para que nos informe a respeito da viabilidade jurídica de um Contra-
to ser assinado por um Preposto da Contratada sem poderes expres-
sos para tanto.
Justifica-se o pedido posto tratar-se da celebração da terceirização
da Zona Azul,  pelo prazo de 10 (dez) anos, de altíssimo valor de
responsabilidades.
- para que o Executivo estude a possibilidade de enviar para esta
Casa de Leis um PL disciplinando a possibilidade de extinção do
crédito de dívidas de pequeno valor, assim como existe no âmbito
Estadual e Federal.
- para que no mês de Novembro/2012 seja realizado o Projeto Prefei-
tura no Bairro, projeto de considerável relevância para nossos
munícipes.
- para que se regularize em nosso município, através de norma pró-
pria o Cadastro de Inadimplentes, cujo objetivo maior será melhorar e
incentivar o pontual pagamento das dívidas fiscais.
- que seja encaminhada a esta Casa de Leis, resposta sobre a pro-
metida premiação do IPTU, lançada para o contribuinte que pagasse
em dia o seu tributo, fato que nos consta não honrado pelo município.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
- seja oficiado à Sra. Doroti da Conceição Vieira Alves Ferreira, Dire-
tora do DRS - Departamento Regional de Saúde de Bauru, para que,
com relação ao programa estadual de atendimento aos pacientes
ostomizados e com incontinência urinária, informe a esta Casa de
Leis por qual motivo não estão sendo entregues ao município de Avaré
a bolsa coletora convexa, bolsa coletora fechada e cateter urinário
lubrificado.
- para que seja encaminhada as Farmácias locais, informações sobre
a Campanha de Descarte de Medicamentos, e se há possibilidade
delas disponibilizem dentro dos estabelecimentos, coletor para o des-
carte de medicamentos.
As farmácias e drogarias de todo o Estado de São Paulo interessa-
das em participar da campanha podem entrar em contato com o
Sincofarma e verificar se atendem a todos os critérios de
credenciamento. Pelo telefone 0800 774 6006.

Lei nº 1.629, de 13 de novembro de 2012
(Altera o artigo 1º da lei nº 1.617 de 1 1 de setembro de

2012 e dá outras providências.)

Autoria: Prefeito Municipal
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º - O Artigo 1º da Lei nº 1.617 de 11 de setembro de 2012
passa a ter a seguinte redação:-
“Artigo 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um Cré-
dito  Especial no valor de R$ 87.867,31 (Oitenta e sete mil, oito-
centos e sessenta e sete Reais e trinta e um centavos) conforme
cópia do extrato bancário em anexo,  com a finalidade de aten-
der despesas com o Bolsa Família através do Fundo Municipal
de Assistência Social-Programa de Promoção de Acesso ao
Mundo do T rabalho/ACESSUAS, considerando  alterados o PP A
Plano Plurianual Anual e LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias,
observando as seguintes classificações orçamentárias.”
Artigo 2º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de novembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

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

Secretaria Municipal da Indústria e Comércio.

continua na página 7
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Como última ativida-
de do Circuito Cultural
Paulista em 2012 para
Avaré (cujo convênio foi
renovado por três anos
seguidos no município),
o Vitória Circus divertiu
e emocionou o público
na tarde da quarta feira,
dia 7 de novembro de
2012. A criançada vibrou
com o espetáculo na  li-
nha tradicional do Circo
Itinerante.

O espetáculo (destina-
do ao público infantil, por
isso realizado às 15 horas)
chamou  a atenção de to-
dos, levando ao largo São
João, pessoas de todas as
idades e ainda comercian-
tes e funcionários de em-

Espetáculo circense encerrou
Circuito Cultural Paulista em Avaré

presas próximas.
O Circuito Cultural

Paulista tem o objetivo de
consolidar a política de di-
fusão  de espetáculos no
interior e litoral do Esta-
do de São Paulo com uma
programação regular de
espetáculos de teatro, mú-
sica, dança e circo, além
da exibição de filmes e
oficinas com os grupos.

Em 2012, 80 municí-
pios receberam mais de
700 espetáculos durante o
ano, proporcionando à po-
pulação uma agenda cul-
tural diversificada e, aos
artistas, acesso a novas
plateias. A Secretaria de
Estado da Cultura é res-
ponsável por cachês, hos-

pedagens, transporte e
material de divulgação,

enquanto cabe às cidades
parceiras, a estrutura físi-

ca das apresentações
(composta por palco, som

e luz), a equipe local e a
divulgação.

C U L T U R A :

Na noite desta quinta-
feira, 15 de novembro de
2012, a Prefeitura Muni-
cipal da Estância Turísti-
ca de Avaré, em comemo-
ração à Proclamação da
República, realizará o “I
Encontro de Bandas e
Fanfarras”, com desfile
pelas ruas do Centro da
cidade.

O desfile, seguindo o
mesmo trajeto do Desfile
Cívico, realizado no mês
de setembro, passará pela
Rua Rio de Janeiro com
término na Rua Piauí, a

Encontro de Bandas e Fanfarras
será realizado amanhã

partir das 19h00, com pal-
co montado no Largo São
João e concentração na
Matriz de Nossa Senhora
das Dores.

Para a realização des-
se I Encontro de Bandas
e Fanfarras, o Governo
Municipal convidou as se-
guintes bandas marciais e
fanfarras: EMEB Celina
Bruno (Costa Azul) - re-
gente Celso, ETEC Prof.
Fausto Mazzola - regente
Valdir, E.E.P.S. Maria Isa-
bel Cruz Pimentel - regen-
te Rodonildo, Banda do

Pan “Paulo Araújo Nova-
es” - regente Wagner,
Fanfarra Marcial Voluntá-
rios de Avaré - regente
José Henrique e Banda
Musical dos Funcionários
da Polícia Civil - maestro
Dirceu.

O Governo Municipal
convida toda a população
para prestigiar esse gran-
de evento que tem como
objetivo manter viva no
coração de nossas crian-
ças, jovens e adultos essa
tradição cultural tão im-
portante para o município.
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Lei nº 1.632, de 13 de novembro de 2012
(Acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 1º, altera artigo 2º da Lei nº

1.434, de 23 de novembro de 2010, alterada pela Lei nº 1509, de 20
de setembro de 2011 e revoga a Resolução nº 365/2010 dá outras

providências)

Autoria: Mesa Diretora
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica acrescido o parágrafo 3º ao artigo 1º da Lei nº 1.434,
de 23 de novembro de 2010, alterada pela Lei nº 1509, de 20 de
setembro de 2011, com a seguinte redação:
§3º - O Vale-Alimentação será pago em dobro no mês de dezembro.
Artigo 2º -  O caput do artigo 2º da lei nº 1.434, de 23 de novembro de
2010, alterada pela Lei nº 1509, de 20 de setembro de 2011 passará
a ter a seguinte redação:
Artigo 2º - O valor do V ale-Aliment ação de que trat a esta lei
será atualizado anualmente, de acordo com a variação do Ín-
dice de Preços ao Consumidor – IPC, da Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas – FIPE, ou outro que vier a substituí-lo e
poderá ser reajustado anualmente por Ato da Mesa.
Artigo 3º  As despesas com a execução desta lei correrão por conta
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Artigo 4º- Fica revogada a Resolução nº 365/2010 que dispõe sobre
a concessão de Cestas de Natal aos servidores da Câmara de Vere-
adores da Estância Turística de Avaré.
Artigo 5º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de novembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Lei nº 1.631, de 13 de novembro de 2012
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá

outras providências)

Autoria: Mesa Diretora
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º  - Fica aberto no Departamento de Contabilidade da Câmara
Municipal o Crédito Adicional no valor de R$ 298.000,00 (duzentos e no-
venta e oito mil reais), suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

Artigo 3º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de novembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Lei nº 1.630, de 13 de novembro de 2012
(Altera a tabela constante do artigo 1º da lei nº 1.615 de

11 de setembro de 2012 e dá outras providências.)

Autoria: Prefeito Municipal
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º - A Tabela constante do Artigo 1º da Lei nº 1.615 de 11 de
setembro de 2012 passa a ter a seguinte redação:-
Artigo 1º .................................................................

Artigo 2º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de novembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

DECRETOS

Decreto nº 3.374, de 09 de novembro de 2012.
(Dispõe sobre correção do valor da Unidade Fiscal do Município e

da outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de
Avaré,usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei. 
D E C R E T A:
Artigo 1º -  Fica fixado em R$ 2,37 (dois reais e trinta e sete centa-
vos) , o valor da Unidade Fiscal do Município de Avaré – UFMA -,
criada pela Lei Complementar nº 01, de 02 de fevereiro de 2001.
Parágrafo Único  – O valor a que se refere o caput deste artigo vigorará
a partir de 1º de janeiro de 2013, como indexador e fator de correção dos
impostos, taxas, contribuições, preços públicos e multas.
Artigo 2º  - Este Decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2013.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 09 de novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 3.375, de 09 de novembro de 2012.
(Dispõe sobre permissão de uso onerosa de bem público à título

precário, nos termos do artigo 119, §3º, da Lei Orgânica do
Município da Estância Turística de Avaré).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, nos termos
dispostos no artigo 1 19, §3º, da Lei Orgânica de Município.
DECRETA:
Artigo 1º  – Fica concedida à Empresa KALIL KAIRALLAH-ME.,  ins-
crita no CNPJ/MF nº 53.122.222/0001-43, com sede na Av. Celso Ferreira
da Silva nº 636, bairro. Jardim Europa, nesta cidade de Avaré, doravante
denominada apenas Permissionária, a PERMISSÃO ONEROSA DE
USO DE BEM PÚBLICO , À TÍTULO PRECÁRIO , pelo prazo de 06
(seis) meses, mediante o pagamento mensal de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), para funcionamento de empresa de comércio de confecções,
em 50% da área localizada na Avenida Donguinha Mercadante, nº 3125,
correspondente a parte da frente do referido imóvel.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 09 de novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 3.376, de 12 de novembro de 2012.
(Dispõe sobre determinação.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a   :  -
Artigo 1º  - Fica determinado que no dia 24 de novembro de 2012, das
9:00 às 17:00 horas, as atividades do Gabinete do Prefeito da Estân-
cia Turística de Avaré ficam transferidas para a CEI “Geraldo Benedete”,
na Rua Almirante Barroso nº 111, Bairro Bonsucesso, nesta cidade,
quando será realizado o Projeto de Ação Social – Prefeitura no Bairro.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 12 de novembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 3.379, de 13 de novembro de 2012
(Autoriza o Executivo Municipal a efetuar adiantamento de recursos
financeiros destinados a realização da 67ª Corrida de São Silvestre

de Avaré.)

Autoria: Prefeito Municipal
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a :-
Artigo 1º  - Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar adianta-
mento de recursos financeiros, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), para realização da 67ª Corrida de São Silvestre de Avaré.
Parágrafo Único  - O valor a ser desembolsado será repassado a
comissão organizadora a ser designada por Decreto do Chefe do
Executivo.
Artigo 2º  - A prestação de contas deverá ser apresentada, em até 30
(trinta) dias após o término do evento e deverá observar rigorosamen-
te o disposto na Lei Municipal nº 1283, de 17 de novembro de 2009 e
seu regulamento.
Parágrafo Único  – Em igual prazo será remetida cópia da prestação
de contas ao Poder Legislativo para apreciação.
Artigo 3º  – As despesas decorrentes da execução deste Decreto, a
cargo do Município, onerarão as dotações consignadas no Orçamen-
to vigente: 10.02.00.3.3.90.39.00.27.812.3007.2343 - 1007.
Artigo 4º   - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de novembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

RETIRE GRATUITAMENTE

O SEMANÁRIO OFICIAL DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ NO

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

Decreto nº 3.380, de 13 de novembro de 2012
(Altera o artigo 1º da lei nº 1.617 de 11 de setembro de 2012 e dá

outras providências.)

Autoria: Prefeito Municipal
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Decreta:-
Artigo 1º - O Artigo 1º da Lei nº 1.617 de 11 de setembro de 2012
passa a ter a seguinte redação:-
“Artigo 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um Cré-
dito  Especial no valor de R$ 87.867,31 (Oitenta e sete mil, oito-
centos e sessenta e sete Reais e trinta e um centavos) conforme
cópia do extrato bancário em anexo,  com a finalidade de aten-
der despesas com o Bolsa Família através do Fundo Municipal
de Assistência Social-Programa de Promoção de Acesso ao
Mundo do T rabalho/ACESSUAS, considerando  alterados o PP A
Plano Plurianual Anual e LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias,
observando as seguintes classificações orçamentárias.”
Artigo 2º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de novembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO
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Decreto n.º 3.377, de 12 de novembro de 2012.
(Autoriza Planos de Loteamento e Arruamento e dá outras providências)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:-
Artigo 1º  - Ficam autorizados os planos de loteamento e arruamento de
uma área de terras de 77.436,06 m², denominado “RESIDENCIAL MA-
RIO EMILIO BANNWART”, aprovado conforme certificado GRAPROHAB
Nº 403/2012, de 25 de setembro de 2012, situado nesta cidade, onde
será implantado o Loteamento de Interesse Social do Programa “Minha
Casa Minha Vida”-PMCMV, para famílias de baixa renda.
I – IDENTIFICAÇÃO
Nome do Empreendimento: RESIDENCIAL MARIO EMILIO
BANNWART
Município: Estância Turística de Avaré, SP
Proprietário: WAFAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Autora do projeto e Responsável Técnica: Arq. Urb. Hamilton Luis
Foz – CREA 060.124.544-8 SP
Área da gleba: 224.299,00 m²
Endereço da gleba: Estrada Vicinal AVR 359, S/N
Distância do centro da cidade: 3.500m
Acessos princip ais:   Estrada Vicinal AVR 359, S/N
II – DESCRIÇÃO DAS ÁREAS DA GLEBA
Vulneráveis: (alagadiços, aterrados, declividades, geologicamente frágeis):
O terreno é de boa qualidade no seu todo, com topografia suave e
uniforme até o meio da gleba, e um pouco acentuada na outra meta-
de, sem a presença de depressões e alagadiços naturais.
Valor Paisagístico Natural: (grotas, nascentes, destaque vegetal etc..):
Não existem nascentes e grotas, sendo o terreno coberto por
gramíneas em toda a área
Corpos d’água e Sistema de Drenagem Natural: Não há nascente na
gleba, e existe um córrego no limite divisor da Gleba.
Vales Secos e linhas de drenagem natural:
O terreno tem um desnível heterogêneo em toda sua extensão, isto é,
em varias direções, sendo que o predominante desnível natural no
sentido longitudinal em direção ao Córrego é de cerca de 40,00 m. e
com declividade de aproximadamente 6,74 %.
Declividade Predominante:
No sentido noroeste-sudoeste com cerca de 6,74 % em media.
Rodovias, Ferrovias, Adutoras, e respectivas faixas de domínio: não
existem
Redes de Transmissão de Energia e respectivas faixas de domínio:
não existem
Equipamentos Urbanos, Comunitários e Serviços Públicos, já exis-
tentes no loteamento e adjacências: O Empreendimento está locali-
zado em área de expansão urbana.
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V – ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
O Sistema Viário é constituído de 09 (nove) ruas e 05 (cinco) avenidas.
Todas as Ruas foram projetadas com largura total de 14,00 m, sendo
3,00 m de largura de calçadas e 8,00 m de largura de faixa de rolamento.
As condições favoráveis do terreno, com pouca declividade, não inter-
fere com a exigência máxima de 10% portanto, as avenidas e ruas
possuem declividade menor que 10%, observando no projeto a
declividade mínima de 0,5%.
Concordância de alinhamento:
- Cruzamentos irregulares: 9,00m de raio
- Cruzamentos regulares:  9,00m de raio

VII – INFRA-ESTRUTURA
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
A Concessionária local é a SABESP, quem forneceu as diretrizes.
O Sistema de água utilizado no município, é de captação por poços
semi-artesianos profundos e posterior cloração e reservação.
A implantação da rede de distribuição de água potável,
interligação ás unidades, será realizado pelo empreendedor,
e a operação e manutenção, será de responsabilidade da
SABESP.
REDE DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO:
A Concessionária local é a SABESP, quem forneceu as diretrizes.
A rede de coleta de esgoto será totalmente feito por gravidade, em
redes publicas, dotados de poços de visitas, com profundidade mínima
de 1,50 n, e terminais de limpeza, de acordo com as normas técnicas.
Atualmente todo o esgoto do município é lançado para a lagoa de Tratamento.
A implantação de rede de coleta de esgoto, interligação ás unidades
será de responsabilidade do Empreendedor. A operação e manuten-
ção, será de responsabilidade da SABESP.
REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
A rede de distribuição de energia elétrica, será de acordo com as
normas da concessionária local.

A implantação da rede de distribuição de energia elétrica, interligação
ás unidades, operação e manutenção, será de responsabilidade da
concessionária local.
SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL
O sistema de drenagem superficial é composto de guias e sarjetas
no alinhamento da calçada e sarjetões e alguns cruzamentos de ruas.
As águas pluviais escoarão superficialmente, bem como também atra-
vés de galerias pluviais, e serão lançadas através de um dissipador
no Córrego existente, condições definidas em função da topografia da
gleba e dos sistema viário projetado.
SISTEMA DE COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO
O serviço de coleta publico de lixo é feito em todo o município pela
Prefeitura Municipal de Avaré. A periodicidade é diária, sendo o desti-
no final de responsabilidade da Prefeitura Municipal.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de novembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 3.382, de 13 de novembro de 2012
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá

outras providências)

Autoria: Mesa Diretora
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a :-
Artigo 1º  - Fica aberto no Departamento de Contabilidade da Câmara
Municipal o Crédito Adicional no valor de R$ 298.000,00 (duzentos e
noventa e oito mil reais), suplementar as seguintes dotações orça-
mentárias:

Decreto nº 3.381, de 13 de novembro de 2012
(Altera a tabela constante do artigo 1º da lei nº 1.615 de 11 de

setembro de 2012 e dá outras providências.)

Autoria: Prefeito Municipal
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a :-
Artigo 1º - A Tabela constante do Artigo 1º da Lei nº 1.615 de 11 de
setembro de 2012 passa a ter a seguinte redação:-
Artigo 1º .................................................................

Artigo 2º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de novembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Artigo 3º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de novembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

INEDITORIAIS

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 Ordinária que será realizada no dia
22/11/12  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

Secretaria Municip al de Assistência e
Desenvolvimento Social

 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA

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

EDITAL
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Avaré,
através de sua Comissão Eleitoral, nomeada através da Resolução nº
01/2012 - CMDCA, vem tornar público, nos termos do artigo 67, inciso X,
da Lei Complementar Municipal nº 150/11, o resultado da eleição do
Conselho Tutelar, bem como abertura de prazo para recurso:
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CONCURSO PÚBLICO
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continua na página 16
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H O M E N A G E M :

PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS DA UNA

17/11/2012
LOCAL: Associação Atlética Avareense

HORÁRIO: 8h00
IV  Torneio de Fut sal Zumbi dos Palmares

19/11/2012
Palestra na Fundação Casa de Iaras

21, 22 e 26/11/2012
Palestras na escolas das redes Municipal e

Estadual de Ensino

30/11/2012
LOCAL: Câmara Municipal da Estância

Turística de Avaré
HORÁRIO: 19h30

Entrega de Certificado Placa Mário Gomes
Timóteo a personalidades municipais em

homenagem ao trabalho prestado à Cultura
Negra Avareense

UNA realiza eventos em homenagem
ao Dia Nacional da Consciência Negra

Governo Municipal decreta ponto facultativo nas
Repartições Municipais no dia 20 de novembro

A UNA – União Negra
Avareense -, em homena-
gem ao Dia Nacional da
Consciência Negra e a
Zumbi dos Palmares, que
será comemorado na pró-
xima quarta-feira, 20 de
novembro de 2012, desde
do último dia 14, está rea-
lizando eventos comemo-
rativos com palestras, ati-
vidades esportivas e ho-
menagem a 5 personalida-
des municipais com a en-
trega do Certicado Placa
Mário Gomes Timóteo.

Por sua vez, o Gover-
no Municipal da Estância
Turística de Avaré, tam-
bém em homenagem a
essa data tão importante,
através do Decreto nº
3.368 de 31 de outubro de

2012, declarou Ponto Fa-
cultativo nas Repartições
Municipais no dia 20 de
novembro de 2012 com
manutenção dos serviços
essenciais de saúde, cre-
ches e limpeza pública,
sendo coleta e varrição.

A data de 20 de novem-
bro foi estabelecida pelo
projeto lei número 10.639,
no dia 9 de janeiro de 2003,
pois, neste dia, no ano de
1695, morreu Zumbi, líder
do Quilombo dos Palmares.

A homenagem a Zumbi
foi mais do que justa, pois
este personagem histórico
representou a luta contra a
escravidão, no período do
Brasil Colonial. Ele morreu
em combate, defendendo
seu povo e sua comunida-

de. Os quilombos represen-
tavam uma resistência ao
sistema escravista e também
uma forma coletiva de ma-
nutenção da cultura africa-
na aqui no Brasil. Zumbi lu-
tou até a morte por esta cul-

tura e pela liberdade do seu
povo.

A criação desta data foi
de extrema para a consci-
entização e reflexão sobre
a importância da cultura e
do povo africano na for-

mação da cultura nacional
no que se refere aos as-
pectos políticos, sociais,
gastronômicos e religiosos
de nosso país. É um dia

que devemos comemorar
nas escolas, nos espaços
culturais e em outros lo-
cais, valorizando a cultura
afro-brasileira.

A última edição do ano do Cine-
ma no Divã, acontecerá na sede das
Oficinas Culturais José Reis Filho -
CAC – no próximo dia 23 de novem-
bro, às 19h15, com o debate do fil-
me “O Fabuloso Destino de Amelie
Poulain”. A psicóloga e psicanalista
Neide Aoki coordenará o debate.

O FILME
Uma menina, filha única, priva-

da do convívio de outras crianças e
convivendo com os limites pessoais
de seus pais, um distante e ausente

C U L T U R A :

Cinema no Divã debaterá “O Fabuloso
Destino de Amelie Poulain”

(pai) e outro irritável e neurótica
(mãe) desenvolve um mundo muito
particular e próprio. Desenvolve sua
sensibilidade e senso de observação,
sua imaginação e interage com o mun-
do através do filtro de sua particular
visão da vida, das pessoas e de si mes-
ma. Naquilo em que tinha maior difi-
culdade, que se revelava como pro-
blema central de sua existência, as re-
lações humanas, foi onde Amélie (re)
significou as suas vivências e deu um
novo colorido à vida.
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População elege novo conselho tutelar
Os novos conselheiros eleitos foram:
Bruna Castilho 497 votos
Juliana Pinho Carvalheira 395 votos
Marta Luzia Noronha Prado 368 votos
Suzy Keller Dias Nunes de Oliveira 226 votos
Conrado Alberto Bannwart Mortean 223 votos
SUPLENTES:
Tatiane Biason 221 votos
Evelise Barboza 194 votos
Marcia Pinheiro da Silva 182 votos
Márcia Regina Braga 174 votos
Alexsander Bonifácio Garcia 161 votos

Neste último domin-
go, 11 de novembro de
2012, O Conselho Tute-

lar da Estância Turística
de Avaré realizou eleição
para a escolha dos no-

vos conselheiros. A vo-
tação ocorreu das 08h00
às 15h00, na Fundação

Regional de Avaré –
FREA -, localizada na
Praça Prefeito Romeu

D I R E I T O   I N F A N T O - J U V E N I L :

PROGRAMAÇÃO
DIAS: 28, 29 e 30 de novembro
HORÁRIO: 19h30
LOCAL: Auditório das Oficinas Culturais José
Reis Filho
ENTRADA FRANCA

FILMES
CURTA METRAGEM
LÁPIDE (direção Paulo Morelli, 1997, 17 min)
ELENCO: Denise Fraga e Antônio Calloni
CLASSIFICAÇÃO: 12 anos
Um casal discute sobre amor, morte e a com-
pra de um túmulo.

LONGA-METRAGEM
REFLEXÕES DE UM LIQUIDIFICADOR (dire-
ção André Klotzel, 2010, 80 min)
ELENCO: Ana Lucia Torre, Selton Mello, Fa-
biula Nascimento, Aramis Trindade, Marcos Ce-
sana e
Germano Haiut
CLASSIFICAÇÃO: 18 anos

Um filosófico liquidificador nos conta de sua
amizade com Elvira, uma dona de casa que
passa por um momento agitado em sua vida.
Seu marido, Onofre, desapareceu há alguns
dias e ela decide ir à polícia dar queixa do su-

Bretas n.º 163, Centro.
Essa foi a 3ª e última
fase para a escolha dos
05 novos conselheiros,
que atuarão no período
2013-2015 e todos os
eleitores do município ti-
veram o direito de votar
em até 05 candidatos.

De acordo com o Es-
tatuto da Criança e Ado-
lescente – ECA -, o Con-
selho Tutelar é um órgão
permanente, autônomo e
não-jurisdicional que
zela pelo cumprimento e

efetivação dos direitos e
deveres da criança e do
adolescente em um mu-
nicípio. Este, é constitu-
ído por cinco membros
escolhidos pelos cida-
dãos de cada cidade,
para um mandato de três
anos, admitida uma ree-
leição.

Durante todo o do-
mingo, cerca de 2.578
pessoas compareceram
ao anfiteatro da FREA
para votar nos novos
conselheiros tutelares.

C U L T U R A :

Sai a programação do PONTO MIS para Novembro
A Secretaria Munici-

pal de Cultura da Estân-
cia Turística de Avaré di-
vulga Programação do
PONTO MIS para o mês
de novembro de 2012. Os
eventos acontecerão na

sede das Oficinas Cultu-
rais José Reis Filho –
CAC – que receberá mais
uma Oficina e 3 sessões
com dois filmes em cada
uma nos próximos dias
28, 29 e 30.

CVV – CENTRO DE
VALORIZAÇÃO DA VIDA

Fone: (14) 3733-2525
(das 19h00 às 23h00 todos os dias)

Av. Prof. Celso Ferreira da Silva, 1001
Jd. Europ a - Avaré SP

O AMIGO QUE VOCÊ PROCURA
ESTÁ DO OUTRO LADO DA LINHA”

miço. Em meio a reflexões sobre a vida e as
diferenças entre os objetos e os seres huma-
nos, o liquidificador nos conta como tudo co-
meçou. Quando Onofre desaparece, os vizinhos
e amigos do casal, como a fogosa Milena, que-
rem ajudar, mas Elvira só confia no liquidifica-
dor. Ainda mais que a polícia começa a des-
confiar de assassinato e o investigador Fuinha
se encarrega do caso, disposto a tudo para
descobrir a verdade.

DIA 29/11/2012 – QUINTA-FEIRA
OFICINA CINEMATOGRÁFICA
HORÁRIO: 13h00 às 17h00
TEMA: Documentário – A formação de uma iden-
tidade
PALESTRANTE: Paola Prestes
20 vagas

A oficina tem por objetivo apresentar o docu-
mentário como uma ferramenta de construção
da identidade. Serão apresentados os concei-
tos básicos do documentário, a possibilidade
de desenvolver um olhar sensível e crítico, as
implicações do registro de conhecimento em um
suporte audiovisual e as questões éticas den-
tro dele.
Os interessados deverão levar câmeras fotográ-
ficas, celulares e outros aparelhos eletrônicos.
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E S P O R T E S :

No último domingo, 11
de novembro, teve início
a 2ª fase do Campeonato
Municipal de Futebol de
Campo da Estância Turís-
tica de Avaré com a reali-
zação de 04 jogos. O cam-
peonato iniciou-se no dia
23 de setembro e conta
com a participação de 22
equipes do município.

Em partidas realizadas
no Campo da Associação
Ferroviária Avareense, o

Neste sábado, 17 de
novembro de 2012, a
part i r  das 08h00, na
AAA – Associação Atlé-
tica Avareense -, terá iní-
cio o Torneio de Futsal
da UNA – União Negra
Avareense. O torneio
conta com o apoio da
Secretaria Municipal de
Esportes da Estância de
Avaré, visando a renova-
ção do futsal avareense
e a temporada 2013.

O coordenador de
futsal da SEME/Avaré
Benedito Silva (Bugri-
nho) comunica que com

Campeonato Municipal de Futebol de Campo inicia 2ª fase
time do América derrotou
o Grêmio Vera Cruz B por
de 6 x 1 e o Vila Jardim
venceu o time do Três
Coqueiros por 3 x 2. Já no
Campo do São Paulo, o
time do Colorado perdeu
para o Amigos do Betão
pelo placar de 5 x 0 e o
Vila Martins derrotou o
Camisa 10 por 5 x 1.

 A Secretaria Municipal
de Esportes convida a to-
dos os amantes do futebol

para participarem da pró-
xima rodada que aconte-
cerá no dia 18 de novem-
bro, domingo, a partir das
14h00, no Campo do São
Paulo.

JOGOS:
LOCAL: Campo do

São Paulo
14H00 – Mercado

Boa Sorte x Grêmio
Vera Cruz A

15H40 – São Paulo x
Grêmio Vera Cruz D

Torneio de futsal da UNA
terá início neste sábado

Confira os jogos p ara 17/11/2012:
LOCAL: AAA – Associação Atlética Avareense
JOGOS:
08h00 – SEME/Polícia Civil X Tyto Alba (2002 e 2003)
08h30 – Anglo X Tyto Alba (2000 e 2001)
09h00 – SEME/Polícia Civil X Arandú (2000 e 2001)
09h30 – AAA (A) X Anglo (2002 e 2003)
10h00 – AAA (B) X Arandú (2002 e 2003)
10h30 – AAA X SEME/Polícia Civil (B) (2000 e 2001)

a continuidade do tor-
neio, serão realizadas
mudanças no planeja-
mento de trabalho, prin-
cipalmente na iniciação
do futsal (categorias fral-
dinha e pré-mirim).

Para a participação

no torneio, o atleta terá
que, obrigatoriamente,
apresentar um documen-
to com foto. A categoria
dos nascidos em 2000 e
2001 disputarão suas
partidas em dois tempos
de 15 minutos com co-
brança de penaltis em
caso de empate. Já para
os nascidos em 2001 e
2003 disputarão suas
partidas em dois tempos
de 10 minutos, também
com cobranças de penal-
tis em caso de empates.
Haverá uma tolerância
de 30 minutos para o 1º
jogo e Bugrinho alerta as
equipes sobre a impor-
tância do cumprimento
de horário para que não
haja W.O.

Ouvidoria Municipal:

3711-2500

FALECIMENTOS
FALECIMENTOS PERÍODO DE

18/10/12 A 25/10/2012

Orlando T eixeira Fernandes
*07/06/1944     +09/11/2012
José do Amaral Camargo

*26/06/1929      +09/11/2012
Benedito David

*02/09/1945     +10/11/2012
Maria  Teresa  Zanluch  de  Arruda

*07/02/1925    +10/11/2012
Ondina  V ieira  Azevedo

*03/09/1927     +12/11/2012
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O Projeto Prefeitura no
Bairro será realizado no
próximo dia 24 de novem-
bro, sábado, no CEI –
Centro de Educação Infan-
til “Geraldo Benedete”, lo-
calizado a Rua Almirante
Barroso nº 111, no Bairro
Bonsucesso. Esta será a
33ª edição do projeto, que
tem grande participação da
população avareense.

Das 9h00 às 17h00, o
Governo Municipal estará
com toda a sua estrutura e
das Secretarias Municipais
atendendo às necessidades
do local, com expedição de
RG e outros documentos,
esportes e eventos culturais,
orientações jurídicas, serviços
de saúde, informações sobre
água e luz, entre outros.

Bairro Bonsucesso receberá
Projeto Prefeitura no Bairro

 A 33ª edição do Projeto será realizada no CEI – Centro de Educação Infantil “Geraldo Benedete”

Os funcionários estarão
à disposição dos morado-
res, atendendo suas reivin-
dicações. Como em todas
as outras edições, os servi-
ços da Secretaria da Saúde

possuem maiores procura e,
por isso, disponibilizará
atendimento médico duran-
te todo o dia, sem necessi-
dade de agendamentos. A
Prefeitura no Bairro tam-

bém oferecerá cortes de
cabelo, brincadeiras, distri-
buição de pipoca, dentre
outros, de forma gratuita
para a população.

O projeto é um grande

facilitador, por permitir à
população, a quebra de bar-
reiras burocráticas e o in-
tercâmbio com todos os se-
tores da administração pú-
blica, levando reivindicações

e anseios da população de
forma direta a qualquer se-
cretário que, durante todo
o evento, estarão atenden-
do à população e resolven-
do os problemas do bairro.

C U L T U R A :

As obras do Teatro
Municipal “Dr Otávio
Morales Moreno” conti-
nuam em ritmo acelera-
do, assim como as adap-
tações e reformas que
visam a segurança nos
espaços anexos. Os  ma-
teriais  necessários para
a realização das adapta-
ções  continuam chegan-
do  e passando por con-
ferência rigorosa de re-
presentantes da Secreta-
ria Municipal de Cultura.

Os pisos destinados ao
Hall de entrada, espaço de
exposição e Sala Eron de

Obras do Teatro Municipal continuam em ritmo acelerado
Oliveira já estão no teatro,
assim como os forros para
todo área interna. A facha-
da externa recebeu pintura
e o letreiro alusivo ao
nome, o  que deu uma apa-
rência nova e personaliza-
da ao espaço cultural.

O teatro também rece-
berá novos equipamentos
de luz cênica com trinta
novos equipamentos, trinta
novas garras-sargento, uma
mesa digital de 48 canais e
dois dimmers de 24 canais,
também digital. Serão subs-
tituídas ainda todas as pol-
tronas, já pagas e nas de-

pendências do teatro.
Serão instalados no-

vos carpetes nas paredes
da sala de espetáculo, bem
como instaladas lâmpadas
dicróicas para iluminação
das obras de arte por oca-
sião das exposições.

Apesar de não ter data
prevista para reinaugura-
ção, desde meados deste
ano, o Teatro tem sido
prioridade da atual gestão
da Cultura que, mesmo
assim, não deixou de re-
alizar qualquer dos even-
tos previsto no calendá-
rio do ano de 2012.


