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Desfile Cívico em comemoração aos
151 anos de Avaré acontece neste sábado
Alunos da Rede
Municipal de

Ensino desfilarão
com o tema

“Família e Escola”

Com o tema “Família
e Escola”, acontece nes-
te dia 15 o Desfile Cívico
em comemoração aos 151
anos em que a Estância

Turística de Avaré com-
pleta justamente nesta
data. O tema proposto
pela Secretaria Municipal
de Educação vem de en-
contro ao que já está sen-
do aplicado nas escolas
municipais, fazendo com
que as famílias participem
mais da vida escolar de
seus filhos.

Página 11.

15 de Setembro

Fundação de Avaré tem data
simbólica, diz pesquisador
Autor de 23 livros so-

bre a história regional, o
pesquisador Gesiel Júnior
– ao lado de Flora Bocci,
José Leandro Franzolin e
Joaquim Negrão – está
entre os estudiosos mais

consultados a respeito das
origens da cidade. Ele co-
mentou sobre o aniversá-
rio de Avaré e da impor-
tância de se esclarecer
pontos confusos dessa co-
memoração. Página 10.

SAÚDE

População já
pode retirar
medicamentos
na Secretaria
Municipal de
Saúde
Página 20.

Avaré
comemora a

Semana
Nacional do

Trânsito
Página 15.
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Aberta as inscrições para a
1ª Corrida e Caminhada SEME - Avaré

Estão abertas as inscri-
ções para a 1ª Corrida e
Caminhada SEME – Ava-
ré que acontecerá no dia
23 de setembro de 2012,
a partir das 8h00 em co-
memoração 151º aniversá-
rio da Estância Turística
de Avaré. Os atletas per-
correrão 10 km com saí-

PREMIAÇÃO
GERAL MASCULINO

1º - 200,00 + troféu
2º - 150,00 + troféu
3º - 100,00 + troféu

GERAL FEMININO
1ª - 150,00 + troféu
2ª - 100,00 + troféu
3ª -  80,00  + troféu

 
CATEGORIAS JUVENIL,
MASTER A, MASTER B,

MASTER C, VETERANO E
MILITAR LIVRE

MASCULINO
1º - 70,00 + troféu
2º - 50,00 + troféu
3º - 40,00 + troféu

 
CATEGORIAS JUVENIL,
MASTER A, MASTER B,

MASTER C, VETERANO E
MILITAR LIVRE FEMININO

1ª - 50,00 + troféu
2ª -  troféu
3ª -  troféu

da e chegada em frente a
Auto Escola Lottu’s, com
exceção das categorias pré
mirim, mirim e infantil,
sendo que a primeira per-
correrá 750m e outras
duas percorrerão 1500m.

Os atletas poderão se
inscrever para disputar a
prova nas seguintes cate-
gorias: Geral Masculino e
Feminino, Juvenil, Master
A, Master B, Master C,
Veterano acima de 50
anos, Pré-Mirim, Mirim,
Infantil, Caminhada Livre
e Militar Livre.

As inscrições devem
ser realizadas na Secreta-
ria Municipal de Esportes
da Estância Turística de
Avaré, das 9h00 às 17h00
e na Lan House Meireles
até o dia 21 de Setembro
de 2012. Será
cobrada, como taxa de ins-
crição, um litro de leite lon-
ga vida – caixinha - ou R$
5,00 na retirada do núme-
ro. As categorias menores
de 16 anos estarão isentas
da taxa de inscrição.

As categorias Geral, Ju-
venil, Master A, Master B,

Master C, Veterano e Mili-
tar Livre (Masculino e Fe-
minino) receberão premia-
ção em dinheiro e troféus.
As categorias Pré Mirim,
Mirim e Infantil receberão
troféus para os três primei-
ros colocados e todos os
inscritos na Caminhada Li-
vre receberão medalhas de
participação. Mais informa-
ções na Secretaria Munici-
pal de Esportes pelo telefo-
ne 3732-0756, com Meré-
lio pelo telefone 3733-6194
ou com Adão Camargo pelo
telefone 3733-9626.

No dia 28 de agosto,
o soldado Assunção e o
tenente Marins, do Cor-
po de Bombeiros de Ava-
ré, ministraram uma pa-
lestra para os beneficiá-
rios dos Programas de
Transferência de Renda
“Ação Jovem” (parceria
com o Governo do Esta-
do de São Paulo) e “Ren-
da Mínima” (concedido
pela Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré),
por intermédio da Secre-
taria Municipal de Assis-

Prefeitura realiza palestra socioeducativa
tência e Desenvolvimen-
to Social – SEMADS.

Aproximadamente
sessenta pessoas partici-
param da palestra que foi
realizada no prédio da
Instituição O Bom Sama-
ritano, localizada na Rua
Bahia n° 426. Os pales-
trantes explanaram sobre
o tema primeiros socor-
ros e sobre como proce-
der com as vítimas de
trânsito, acidentes do-
mésticos, afogamentos,
queimaduras, entre ou-

tros pontos que geraram
curiosidades aos partici-
pantes.

A reunião foi de suma
importância aos presen-

tes, pois esclareceu dú-
vidas e desmistificou al-
guns procedimentos que
antes eram tidos como
corretos.
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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 fornecimento de combustível.
Fornecedor : Atlanta Distribuidora de Petroleo Ltda
Empenhos : 3041, 3042/2012
Valor : R$ 75.800,00
Avaré, 15 de Setembro 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 reforma, ampliação, adequação Creche Maria
Izabel Domingues Leal.
Fornecedor : Atlantica Com. E Serviços Ltda
Empenhos : 160/2012
Valor : R$ 45.516,72
Avaré, 15 de Setembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço de psicologo.
Fornecedor : Aurora Beatriz T onini
Empenhos : 7648/2012
Valor : R$ 2.100,00
Avaré, 15 de Setembro 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$ 156,41
Avaré, 15 de Setembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de locação de equipamentos de iluminação para
diversos eventos.
Fornecedor : Benedicto Machado Sonorização ME
Empenhos : 1 1276/2011
Valor : R$ 3.600,00
Avaré, 15 de Setembro 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 limpeza , higienização
em caixa d’água.
Fornecedor : Construtora Campos & Cia Ltda ME
Empenhos : 7276, 7275,7277/2012
Valor : R$ 1 1.660,00
Avaré, 15 de Setembro 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 cota de gás.
Fornecedor : Dorival Dionizio Gomes ME
Empenhos : 13781, 4242, 13783, 7424, 3061/201 1
Valor : R$  9.507,73
Avaré, 15 de Setembro 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 bomba para a piscina municipal.
Fornecedor : Fiorato e T rombet a Ltda ME
Empenhos : 7751/2012
Valor : R$ 3.250,00
Avaré, 15 de Setembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças.
Fornecedor : Jose Geraldo Marques & Cia Ltda ME
Empenhos : 10555/2012
Valor : R$ 27,60
Avaré, 15 de Setembro 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 (Contrapartida).
Fornecedor : Jose Geraldo Marques & Cia Ltda ME
Empenhos : 10553/2012
Valor : R$  274,60
Avaré, 15 de Setembro 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 monitoramento.
Fornecedor : Jose Lucio de Andrade ME
Empenhos : 622/2012
Valor : R$ 9.016,00
Avaré, 15 de Setembro 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 : 10799, 10800, 10798, 9415/2012
Valor : R$ 94.254,17
Avaré, 15 de Setembro 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 veiculo (Contrapartdia).
Fornecedor : M. Della T orre & Cia Lt da ME
Empenhos : 10558/2012
Valor : R$  1.250,00
Avaré, 15 de Setembro 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 cabo telefônico.
Fornecedor : Marca T elecom Lt da
Empenhos : 7655/2012
Valor : R$ 150,00
Avaré, 15 de Setembro 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 camas hospitalares, cadeiras de
rodas e de banho.
Fornecedor : Maria Jose Carvalho Sousa ME
Empenhos : 4444/2012
Valor : R$ 5.970,00
Avaré, 15 de Setembro 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 materiais de construção para
manutenção de prédios e vias publicas.
Fornecedor : Mirafrio Ind. Com. Peças Refrigeração Ltda EPP
Empenhos : 9212/2012
Valor : R$ 481,23
Avaré, 15 de Setembro 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 Ltda
Empenhos : 6322, 6323, 6324, 6325, 6326, 6327, 6328, 525, 6329,
6330, 6331, 6332, 6333, 6334, 6335, 6336, 6337, 6338, 6339, 6340,
6341, 6342, 539, 6343, 6344, 6345, 6346, 6347, 6348, 6349, 6350, 6351,
6353, 6354, 6356, 6352, 14188, 6358, 6359, 6360, 6362, 6361, 6363,
6364, 6366, 6365, 6367, 6368, 6370, 6371, 6372, 6373, 6374, 6375,
6377, 6378, 6379, 6380, 6382, 6383, 6384, 6385, 6386, 6387/2012
Valor : R$ 315.171,00
Avaré, 15 de Setembro 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 : 9427,3510/2012
Valor : R$ 2.368,40
Avaré, 15 de Setembro 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-V ida Avare Clinica Medica L Tda
Empenhos : 9205/2012
Valor : R$ 1.300,00
Avaré, 15 de Setembro 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 leite.
Fornecedor : Ricardo Rubio ME
Empenhos : 2847/2012
Valor : R$ 4.862,70
Avaré, 15 de Setembro de 2012.

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

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de produtos supermercado.
Fornecedor : Santec Fabricação e Com. Prod. Limpeza Ltda EPP
Empenhos : 8741, 9014, 8743, 8951, 8742, 9497, 9495, 9496, 10208,
9414, 9423, 8906/2012
Valor : R$ 8.592,40
Avaré, 15 de Setembro 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 assistência técnica.
Fornecedor : Serv Imagem Paulist ana Assist. T ecnica Lt da
Empenhos :1909, 2835/2012
Valor : R$ 9.648,94
Avaré, 15 de Setembro 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 (Contrapartida).
Fornecedor : T . Da Saito Auto Eletrica ME
Empenhos : 10561, 10562/2012
Valor : R$ 266,00
Avaré, 15 de Setembro 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 dois aparelhos telefone sem fio.
Fornecedor : V . S. Dutra Comunicaçao e Informatica Lt da
Empenhos : 4876, 4877, 4878, 4879, 4880/2012
Valor : R$ 2.298,00
Avaré, 15 de Setembro 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 especializados em neurologia
(Eletromiografia e Polissonografia).
Fornecedor : V az & Schiavao Lt da
Empenhos : 609, 4087/201 1
Valor : R$ 7.300,00
Avaré, 15 de Setembro 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 de alarme.
Fornecedor : W . Pedra Alarmes ME
Empenhos : 406/2012, 7631/201 1
Valor : R$ 132,00
Avaré, 15 de Setembro 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 plantão medico no Samu.
Fornecedor : Instituto Hygia Saude e Desenvolvimento Social
Empenhos : 1 1559/2012
Valor : R$ 90.000,00
Avaré, 15 de Setembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/12 – PROCESSO Nº. 545/12

Objeto: Aquisição de materiais para uso na Garagem Municipal.
Recebimento das Propostas: 17 de setembro de 2012, das  08:00
até 26 de setembro de 2012 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 26 de setembro de 2012, das 13:35 às
13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 26 de setembro 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, 11 de setembro de 2012 –
Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 153/12 – PROCESSO Nº. 546/12
Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos para a Educação.
Recebimento das Propostas: 18 de setembro de 2012, das  08:00
até 27 de setembro de 2012 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 27 de setembro de 2012, das 09:35 às
09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 27 de setembro 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, 11 de setembro de 2012 –
Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 154/12 – PROCESSO Nº. 548/12
Objeto: Aquisição de materiais de pintura para o Coreto do Largo
São João.
Recebimento das Propostas: 18 de setembro de 2012, das  08:00
até 27 de setembro de 2012 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 27 de setembro de 2012, das 13:35 às
13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 27 de setembro 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, 12 de setembro de 2012 –
Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 141/12
PROCESSO Nº. 507/12

Objeto:  Aquisição de tintas para pintura do novo prédio do CEREST.
Recebimento das Propostas: 17 de setembro de 2012, das 08:00
até 26 de setembro de 2012  às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 26 de setembro de 2012, das 09:35 às
09:50 horas
Data de abertura da sessão: 26 de setembro  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 urísti-
ca de Avaré, 06 de setembro de 2012 –  Crislaine Aparecida
Santos – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 126/12
PROCESSO Nº. 513/12

Objeto: Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos médi-
cos e odontológicos do DST/AIDS.
Data de Encerramento: 26 de setembro de 2012, das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 26 de setembro 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
Turística de Avaré, 11 de setembro de 2012 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 021/10 – Processo nº. 405/10, Contrato (441/10), que
faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empre-
sa LIMASTRO COMERCIAL  E CONSTRUTORA LTDA EPP,
objetivando a ampliação e reforma da Creche Carolina Puzzielo, com
prorrogação até 01 de setembro de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal

Fica PRORROGADO o contrato referente à Ata de Registro de Pre-
ços nº 002/2011 da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/11 – Proces-
so nº. 155/11, que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística
de Avaré  e a empresa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA, objetivando a conservação e manutenção de
prédios próprios municipais, com prorrogação até 31 de dezembro de
2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal

Fica PRORROGADO o contrato referente à Ata de Registro de Pre-
ços nº 003/2011 da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/11 – Proces-
so nº. 155/11, que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística
de Avaré  e a empresa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA, objetivando a conservação e manutenção de
prédios próprios municipais, com prorrogação até 31 de dezembro de
2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 018/10 – Processo nº. 500/10, Contrato (453/10), que faz
entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa
SP URBANISMO E PARTICIPAÇÕES LTDA, objetivando a pavimenta-
ção asfáltica na Avenida Governador Mário Covas, com prorrogação até
31 de dezembro de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PREÇOS
Nº 004/11 – Processo nº. 170/1 1, Contrato (176/1 1), que faz entre si a
Prefeitura da Estância T urística de Avaré e a empresa ATLÂNTICA
CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, objetivando a
contratação de empresa especializada com fornecimento de equipamen-
tos, material e mão de obra para execução da 2ª etapa da construção da
EMEB Licínia de Oliveira Guazzelli, com prorrogação até 04 de novem-
bro de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº 052/10 – Processo nº. 327/10, Contrato (310/10), que faz entre si
a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa DEMAX
MEDICINA DIAGNÓSTICA POR IMAGEM LTDA, objetivando a
contratação de empresa para realização de exames de Ressonância
Magnética, com prorrogação até 31 de dezembro de 2012. O valor
desta prorrogação de contrato é de R$ 6.156,00 (seis mil cento e
cinquenta e seis reais)  – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 009/12 – Processo nº. 018/12, Contrato (025/12),
que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a
empresa VIAÇÃO LIRA  LTDA, objetivando a locação de 10 (dez)
veículos para transporte escolar, com prorrogação até 24 de dezem-
bro de 2012. O valor desta prorrogação de contrato é de R$ 722.500,00
(setecentos e vinte e dois mil e quinhentos reais)  – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA Nº 050/12 –
Processo nº. 1 10/12, Contrato (070/12), que faz entre si a Prefeitura da
Estância T urística de Avaré e a empresa INSTITUTO HYGIA SAÚDE E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL , objetivando a contratação de empresa
para prestação de serviço de plantões médicos no Pronto Socorro Munici-
pal, com prorrogação até 31 de agosto de 2012. O valor desta prorrogação
de contrato é de R$ 336.800,00 (trezentos e trinta e seis mil e oitocen-
tos reais)  – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONVITE Nº 051/11
– Processo nº. 393/1 1, Contrato (358/1 1), que faz entre si a Prefei-
tura da Estância T urística de Avaré  e a empresa FREDERICO
CORREA PEÃO 29047687850 , objetivando a contratação de empre-
sa para aulas práticas de Canto Coral e Teclado para deficientes  vi-
suais, com prorrogação até 31 de dezembro de 2012. O valor desta
prorrogação de contrato é de R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e
cinquenta reais)  – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
Nº. 140/12 – Processo nº. 506/12, objetivando a confecção de tro-
féus para a premiação da 30ª FAMPOP, conforme preceitua o “caput”
do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 06/
09/12 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO DE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

De acordo com Comunicação Interna encaminhada pelo Departamento
de Convênios a este departamento, referente ao Contrato nº 251/12
da Concorrência Pública nº 003/12, Processo nº 184/12, os atos pra-
ticados por este setor e assinados pelo Senhor Prefeito Municipal,
deverão ser rerratificados.
ONDE SE LIA:
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo de execução dos serviços, objeto da presente, será de  06
(seis) meses, contados a partir da emissão de Ordem de Serviço pela
CONTRATADA.
AGORA SE LEIA:
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo de execução dos serviços, objeto da presente, será de 10
(dez) meses, contados a partir da emissão de Ordem de Serviço pela
CONTRATADA.
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ORDEM DO DIA
CIRCULAR N º 29/2012 - DG         Avaré, 12 de setembro de 2.012.-
Exmo. (a) Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 17/09/
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 17 de Setembro do corrente ano, que tem seu
inicio marcado para as 18h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI N.º 113/2012 - Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar Especial que
especifica e dá providências - R$ 455.546,40 - Fundo a Fundo MAC
(c/ SUBSTITUTIVO)
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 113/2012 e dos Pareceres do
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
2. PROJETO DE LEI N.º 115/2012 - Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Altera a tabela constante do artigo 1º da Lei nº 1.608 de 14
agosto de 2012 e dá outras providências.- (CRAS I) – Crédito Especi-
al R$ 73.716,38.
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 115/2012 e dos Pareceres do
Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
3. 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 do Parecer do Jurídico. -
Observação:- Os Pareceres das Comissões Permanentes serão
colocados na Mesa dos Srs. V ereadores quando da apreciação
da matéria.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os pro-
testos de minha elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

LEGISLATIVO

SESSÃO DO DIA DO DIA 27 DE AGOSTO DE 2012
INDICAÇÃO

ERNESTO ALBUQUERQUE
-INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo Prefei-
to Municipal, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, estudar, através do Setor
competente, a resolução dos problemas acarretados devido à falta de
calçamento e limpeza dos terrenos e ruas, na continuação das Na-
ções Unidas, do Clube Corinthians, atrás do Clube da SABESP após
o Ribeirão do Lageado, que é bastante utilizado por muitas pessoas e
com o mato muito alto trazendo perigo constante de cobras e escor-
piões que já por várias vezes foram encontrados por lá.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo Prefei-
to Municipal, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, estudar, através do Setor
competente, Trocar ou consertar os equipamentos de ginástica ao ar
livre na Praça Tamandaré Vila Martins II e também no Bosque da
CAIC, pois tais equipamentos estão quebrados e se transformaram
em verdadeiras armadilhas perigosas, tanto para idosos quanto para
crianças que fazem uso desses locais de lazer e entretenimento.

JAIR CANOVAS ALVES FERREIRA
-para que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, proceda à fisca-
lização na região do Bairro Vila Operária, a fim de coibir que as limpe-
zas de terrenos sejam feitas por queimadas, pois vários moradores
que residem no bairro sofrem de doenças respiratórias e, devido a
baixa umidade nesta época do ano, com a queimada e fumaça, es-
ses problemas se agravam.
-para que, através do setor competente providencie, limpeza de terre-
nos e a retirada de entulhos, galhadas e materiais de construção das
calçadas no Bairro Vila Operária, em especial na Rua Luiz Carlos
Montebugnoli Chain.
-para que através do setor competente, verifique o motivo e tome as
devidas providências quanto ao mal cheiro constante que exala próxi-
mo à Praça Augusto Zanforlin, no Bairro Duílio Gambini.
-para que através do setor competente, providencie limpeza de terre-
nos, praças e jardins, retirada de entulhos, galhadas, bem como tro-
ca de lâmpadas queimadas e conserto de buracos em todo o Bairro
Duílio Gambini.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
-para que através da  Secretaria de Transportes e Sistemas Viário,
que tem a frente o competente Secretário Municipal, Senhor Joaquim
Simão de Freitas, que edifique lombada na Rua Pedro Camilo de
Souza defronte ao nº 133 no Bairro Brabância II, com a finalidade de
obrigar os veículos a trafegarem em velocidade compatível com o lo-
cal e, consequentemente, diminuir o número de atropelamentos que
ocorrem naquela via pública, proporcionando mais segurança às pes-
soas que utilizam daquela via.
-para que através da  Secretaria de Transportes e Sistemas Viário,
que tem a frente o competente Secretário Municipal, Senhor Joaquim
Simão de Freitas, que edifique lombada na Rua Alfredo Marquês do
Vale, defronte ao  nº55 na Vila Operária, com a finalidade de obrigar
os veículos a trafegarem em velocidade compatível com o local e,
consequentemente, diminuir o número de atropelamentos que ocor-
rem naquela via pública, proporcionando mais segurança às pessoas
que utilizam daquela via.
-para que através da  Secretaria de Transportes e Sistemas Viário,
que tem a frente o competente Secretário Municipal, Senhor Joaquim
Simão de Freitas, que edifique lombada na Rua Francisco Gurgel
Bismel, na Vila Martins III, com a finalidade de obrigar os veículos a
trafegarem em velocidade compatível com o local e,
consequentemente, diminuir o número de atropelamentos que ocor-
rem naquela via pública, proporcionando mais segurança às pessoas
que utilizam daquela via.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Prefeito
Municipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que seja providenciado
bico de luz em dois postes localizados a Rua Vitor Ferrante (atrás do
antigo prédio do Arroz Hata), sendo esta uma reivindicação dos mora-
dores do local, devido os postes ficarem localizados em uma rua que
faz ligação a outra e a mesma não possuir iluminação alguma, causan-
do risco as pedestres e veículos que transitam pelo local.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Prefeito
Municipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através do setor com-
petente seja providenciado na Rua Vitor Ferrante (atrás do Antigo prédio
do Arroz Hata), na área da Prefeitura Municipal, uma Praça, com  a
instalação de bancos de concretos e arborização, visto que no local
inexiste qualquer benfeitoria. Se negativo, qual o óbice. Justifica-se tal
propositura atendendo reivindicação dos moradores do bairro.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
- para que, através da Secretaria de Transportes e Sistema Viário,
providencie a sinalização (placas e pintura) para a lombada existente
na Av. Anápolis, em frente ao número 276.

ROSANGELA PAULUCCI P. PEREIRA
- para que através da Secretaria competente, realize estudos, visan-
do a possibilidade de aliviar o trânsito, nas principais vias da cidade,
em horários de pico.
O objetivo é atender a solicitação de moradores que relatam a dificul-
dade de transitar pelas principais vias em horários de pico.
Desse modo, esperamos contar com o competente setor na devida e
urgente providência.
- para que através da Secretaria competente, realize melhorias na
iluminação pública do Bairro Terras de São José, especialmente no
acesso principal, para garantir, especialmente, a segurança dos mo-
radores, pois a escuridão os tornam vulneráveis não só a acidentes
como a possibilidade de se tornarem vítimas de práticas criminosas.
- para que viabilize através de sua Secretaria competente a inserção
de palestras sobre as armadilhas da internet ministradas por especi-
alistas no assunto, nas escolas do nosso município.
O desenvolvimento tecnológico trouxe inúmeros benefícios, porém tam-
bém uma ameaça para dentro de nossos lares. Com um clique no com-
putador qualquer pessoa pode cair em uma armadilha virtual sem volta.
A cada dia aumentam as fraudes envolvendo a prática de spam no Brasil.
Infelizmente o internauta é obrigado a duvidar de quase tudo antes de
tomar uma atitude baseada em informação recebida por e-mail.
Medidas preventivas devem fazer parte do cotidiano de todos, principal-
mente das crianças e adolescentes, que estão em fase onde a curiosi-
dade é muito aguçada, levando os acessos chamativos mais perigosos.
Sugerimos que especialistas neste assunto realizem palestras infor-
mativas nas nossas escolas a fim de que todos fiquem alerta ao utili-
zarem seus computadores.
- para que se digne determinar à Secretaria competente a criação de
um Banco de Empregos para a Mulher Vítima de Violência Domésti-
ca no Município de Avaré.
Partindo do princípio que a questão da violência doméstica é hoje em
dia um dos principais pontos a serem tratados em nossa sociedade,
encaminhamos esta indicação ao Exmo. Sr. Prefeito.
Através de pesquisas realizadas pelos órgãos competentes, foi cons-
tatada a necessidade da implantação de medidas que livrem a mu-
lher, vítima de violência do poder de seu agressor, incluindo aí sua
independência financeira.

Esta preocupação é motivada pelo fato de que estas vítimas em sua
maioria acabam por voltar ao convívio com seu agressor, por não pos-
suir uma forma de se sustentar e também aos seus filhos.
Sendo assim, a iniciativa visa permitir que as mulheres vítimas de violên-
cia, encontrem uma nova saída, de modo a reestruturarem suas vidas
através do trabalho, de uma atividade que permita sustentar sua família.
Solicitamos, portanto, a criação deste banco de empregos voltado
unicamente a estas munícipes.
Esperamos que o Exmo. Sr. Prefeito aprove esta indicação encami-
nhando-a à Secretaria competente.
- para que através da Secretaria competente, reconstrua o muro de
proteção existente sobre o córrego que passa na Av. Joselir de Moura
Bastos, próximo ao Posto Bizungão, visto que desmoronou, trazendo
sérios riscos de acidentes para os transeuntes, visto se tratar de
trecho com grande afluxo de pessoas que se utilizam daquele local
para acesso ao Bairro Paineiras e adjacências.
- para que através da Secretaria competente, providencie a cobertura
de ponto de ônibus existente no Bairro Terras de São José, visto que
tanto os usuários de transporte público como os alunos da rede de
ensino que utilizam o local  ficam aguardando os coletivos sob sol e
chuva e pedem tal benefício.

REQUERIMENTO
ROBERTO ARAÚJO - VICE-PRESIDENTE

- pesar pelo falecimento da Senhora FRANCISCA ARENA HORACIO
- pesar pelo falecimento do Senhor FRANCISCO VIEIRA DE
CAMARGO
- pesar pelo falecimento do Senhor PAULO ROBERTO CARDOSO
VICENTE
- pesar pelo falecimento do Senhor EURIPIDIS DIMITRIUS BELLOS
- pesar pelo falecimento do Senhor MARIO DE ALMEIDA FAGUNDES
- pesar pelo falecimento do Senhor LUIZ HENRIQUE DA SILVA
- pesar pelo falecimento da Senhora ANGELINA GAIOTO
- pesar pelo falecimento da Senhora SUELY CARVALHO GUIMARÃES
- pesar pelo falecimento da Senhora JANE CESAR
- pesar pelo falecimento do Senhor LUIZ FERNANDO FEREZIN
- pesar pelo falecimento da Senhora PALMYRA FLAUZINA

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO – 1º SECRETÁRIO
- para que através da Secretaria Municipal Competente,  informe a
esta Casa de Leis, sobre a possibilidade de estar estudando a im-
plantação de sentido único de transito na rua Pernambuco, no trecho
compreendido entre as ruas Paraíba e Victor Chiarelli.
- para que através da Secretaria Municipal Competente,  informe a esta
Casa de Leis, sobre a possibilidade desta Prefeitura Municipal solicitar à
concessionária de transporte público Rapido Luxo Campinas estudos no
sentido de estar criando uma nova linha em que os ônibus possam aten-
der os Bairros Green Vilagge, Porto Seguro e Jardim Botânico.
- que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de Indigna-
ção aos atos praticados por vândalos com as pichações de muros com
propaganda eleitoral atentando contra a dignidade deste subscritor e
dos deficientes físicos conforme demonstram as imagens  inclusas.

ERNESTO ALBUQUERQUE
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalida-
des regimentais, oficiar Votos de Parabenização a equipe da VANA –
VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARÉ – pela realização exitosa da 1ª
FESTA  DA  MANDIOCA e pelo importante trabalho feito pela entidade,
que desenvolve várias atividades em sua sede à Rua Zico de Castro, 321,
atendendo crianças, adolescentes, gestantes e moradores do bairro.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalida-
des regimentais, oficiar  Sua Excelência o Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré-SP., Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitando
esclarecimentos por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, so-
bre os critérios definidos pela municipalidade para utilização do trator
da Patrulha Agrícola. Este requerimento justifica-se, pois são freqüen-
tes as queixas de pequenos produtores rurais, os quais afirmam que
não tem sido atendidos, como acontecia em passado recente.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalida-
des regimentais, oficiar ao Comandante da Polícia Militar, Tenente Co-
ronel Antonio Carlos Loriano, solicitando informações das razões da
não realização da Patrulha da Comunidade Rural, trabalho esse que
até há poucos meses era realizado pela corporação de que levava se-
gurança aos moradores e trabalhadores da zona rural de nosso municí-
pio. Segundo informações, com a paralisação das rondas, teria au-
mentado a incidência de delitos e a insegurança da população rural.
- 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, Soli-
citando requisições, empenhos e liquidações (pagamentos) de Notas
Fiscais, referentes às verbas utilizadas pelo Núcleo da Diversidade
Sexual, “NADSEX’, composição das comissões solicitantes e res-
ponsáveis pelo recebimento do dinheiro (cheques) e pela utilização
das verbas; tanto dos adiantamentos para pequenas despesas, quanto
das verbas para os eventos principais e suas subvenções e outras
despesas. Justifica-se esse requerimento devido às denúncias feitas
através dos jornais locais de malversação do dinheiro público por inte-
grantes do governo atual, cujos nomes ainda não foram citados, como
em diversas outras irregularidades anteriores.

continua na página 7
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Na última terça-feira, a
Prefeitura Municipal da
Estância Turística de Ava-
ré por intermédio de sua
Secretaria Municipal da
Indústria, Comércio, Ciên-
cia e Tecnologia, em par-
ceria com a Secretaria do
Emprego e Relações do
Trabalho (SERT) implan-
tou 200 bolsas do progra-
ma Frente de Trabalho no
município. O programa
proporciona qualificação
profissional e renda à po-
pulação desempregada e
em situação de alta vulne-

Prefeitura disponibiliza 200 bolsas
do Programa Frente do Trabalho

E M P R E G O :

Secretário-adjunto de
Estado do Emprego,

Aparecido Bruzarosco

Hunaldo do Nascimento
Carvalho assinando

seu contrato

Marlene Matilde V ilas
Boas no ato da assinatura

do contrato

M E L H O R   I D A D E :

As obras de construção
da primeira unidade do Pro-
jeto Quero Vida da região
prosseguem em ritmo ace-
lerado. O Quero Vida será
um centro-dia de convivên-
cia para idosos semidepen-
dentes e de baixa renda, cu-
jas famílias não tenham con-
dições de prover os cuida-
dos necessários ao longo dia.

O Projeto é uma iniciati-
va do Governo de São Pau-
lo, coordenada pela pasta de
Desenvolvimento Social –

Prosseguem em ritmo acelerado as obras do Projeto Quero Vida

rabilidade social.
Estive presente na ce-

rimônia que aconteceu na
Praça Prefeito Romeu
Bretas (Concha Acústica),
o secretário-adjunto de Es-
tado do Emprego, Apare-
cido Bruzarosco, a primei-
ra-dama Maria Silvia Pe-
dro Barcheti, o presidente
do Sindicato dos Empre-
gados no Comércio de
Avaré, Flávio Eduardo
Zandoná, o presidente do
Sindicato dos Empregos
no Comércio de Botuca-
tu, Carlos Negrizoli, o pre-

sidente da Associação Co-
mercial, Industrial e Agro-
pecuária de Avaré, Cássio
Jamil Ferreira, a diretora
regional de Botucatu, Sô-
nia Aparecida Nunes e o
presidente do Sindicato
dos Empregados no Co-
mércio de Ourinhos, Luiz
Gomes Santos Neto.

Para o secretário-ad-
junto de Estado do Em-
prego, Bruzarosco, o pro-
grama da SERT atua em

duas frentes. “Este traba-
lho tem caráter emergen-
cial, de apoio ao desem-
pregado. Além disso, os
cursos de qualificação
oferecidos são capazes de
aumentar a empregabili-
dade. Enfim, buscamos o
resgate social e a restau-
ração da autoestima des-
sa parcela da população”,
afirma.

 Sobre o programa
A Frente de Trabalho

tem duração de nove me-
ses e 150 horas de qualifi-
cação. Os alunos recebem
mensalmente bolsa-auxílio
de R$ 210, crédito para a
compra de alimentos no
valor de R$ 86 e seguro de
acidentes pessoais. No pe-
ríodo, os participantes de-
vem prestar serviços de in-
teresse local e frequentar o
curso de qualificação pro-
fissional oferecido pela
SERT. Nestas ações, o in-

vestimento do Governo do
Estado ultrapassa R$ 1,2
milhão no decorrer dos
nove meses.

 Os bolsistas prestam
serviços ao município em
quatro dias da semana (6h/
dia). A partir do terceiro
mês, um dia por semana é
dedicado aos cursos de
qualificação sugeridos pela
Prefeitura local (de acor-
do com as necessidades de
mão de obra).

Seds -, que apoia municípios
para a implantação de espa-
ços de acolhimento, proteção
e convivência a idosos semi-
dependentes, com idade igual
ou superior a 60 anos e que
se encontram em situação de
vulnerabilidade social. Ao ofe-
recer melhores condições de
vida ao idoso, o Projeto evi-
ta assim abrigamentos desne-
cessários.

Futuridade
O Quero Vida é mais

uma ação que integra o

Futuridade - Plano Esta-
dual para a Pessoa Ido-
sa -, cujo objetivo é cri-
ar instrumentos que pos-
sibilitem e incentivem a
promoção de ações vol-
tadas a este público e a
sensibilização em rela-
ção ao processo de en-
velhecimento no estado
de São Paulo, de forma
a cumprir o Estatuto do
Idoso e o Plano de Ação
Internacional para o En-
velhecimento.



- 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, infor-
mando sobre reclamações continuas dos moradores do Bairro Alto,
nas imediações do Espaço Fiorella; sobre o SHOW do Dia 24/08/
2012, com som altíssimo e grande algazarra, até às 04:30 horas da
madrugada, impossibilitando o sono de todos os moradores das re-
dondezas, o que tem se repetido sempre ultimamente nos finais de
semana e solicitando esclarecimento das providências que a Prefei-
tura e os setores competentes deverão tomar a respeito desses abu-
sos continuados nesse local.

JAIR CANOVAS ALVES FERREIRA
- Que seja oficiado à Cooperativa de Eletrificação Rural de Itaí-
Paranapanema-Avaré Ltda - “CERIPA”, à Rua Manoel Joaquim Garcia,
1177 - Centro - CEP 18.730-000 - Itaí/SP, a fim de que informe a esta
Casa de Leis quais os procedimentos a serem tomados pelos morado-
res do Loteamento Terra de São Marcos II, para que os mesmos, prin-
cipalmente aqueles que não dispõem de condições financeiras, pos-
sam receber energia elétrica gratuita no referido bairro, pois, segundo
relatos dos mesmos, o custo para que o benefício chegue até seus
lotes pode atingir a casa dos R$ 20 mil (vinte mil reais). Diante de tal
situação, indagamos a essa concetuada empresa de eletrificação rural
quais os procedimentos para que os donos de lotes na Terra de São
Marcos II possam se enquadrar em algum tipo de programa social
como o Programa Luz Para Todos, do Governo Federal, que teve como
meta levar energia elétrica gratuita ao meio rural para 10 milhões de
pessoas até o ano de 2008, e que foi extendido por meio do Decreto nº
7.520/2011, o qual instituiu uma nova fase do Programa para o período
de 2011 a 2014. É possível que os moradores da Terra de São Marcos
II possam se enquadrar nesse programa? Ou a CERIPA dispõe de al-
gum outro programa social para beneficiar famílias na área rural? Afinal,
nós como representantes do povo aqui na Câmara não podemos permi-
tir que em pleno Século XXI, pessoas e famílias carentes vivam em
condições sub-humanas devido à falta de energia elétrica.
- Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística
de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, a fim de que informe a esta
Casa de Leis como está o andamento das obras da Unidade de Pron-
to Antedimento de Avaré, a UPA, que deverá funcionar ao lado do
atual Pronto Socorro Municipal, conforme doação de área feita pela
Santa Casa de Misericórdia, uma obra em parceria com o Governo
Federal que vai beneficiar a população avareense no que diz respeito
aos atendimentos de urgência já que vai atuar em conjunto com os
Postos de Saúde da cidade. Por se tratar de uma conquista de extre-
ma necessidade para os munícipes e que certamente vai sanar mui-
tos problemas na área da saúde, este Parlamento requer informa-
ções detalhadas no prazo regimental de 15 dias sobre as obras com
a apresentação de um cronograma informando todos os passos, princi-
palmente data de início e prazo para conclusão das mesmas.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, que seja oficiado o Governo Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, através do Prefeito Rogélio Barcheti Urrêa para
que responda a esta Casa de Leis, qual o valor que veio destinado ao
Município de Avaré em convênio? E quanto foi a contra partida do
Município para a realização dos Jogos Regionais 2012?
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, que seja oficiado o Governo Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré para que responda a esta Casa de Leis, qual o
valor que foi gasto em obras e infraestrutura nos Jogos Regionais
2012, evento ocorrido no mês de julho do corrente ano.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, que seja consignado em ata de nossos trabalhos
votos de APLAUSOS E PARABENIZAÇOES aos senhores, João
Demetrio Calfat Júnior e Pedro Luiz Olivieri Luchesi pela inauguração
do Jockey Clube Avaré, ocorrido no dia 18 de agosto do corrente ano.-

PAULO DIAS NOVAES FILHO
- sejam oficiados votos de parabenização à Associação Regional de
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Avaré (AREA),  pelo seu aniver-
sário de 25 anos, Jubileu de Prata, comemorado com um jantar realiza-
do no dia 25 de agosto do corrente ano, na sede social do Clube Centro
Avareense. Na reunião festiva, a AREA de Avaré foi presenteada com a
promessa de construção de um auditório de 150 lugares, com instala-
ções modernas, feita pelo atual Presidente do CREA-SP, engenheiro
Francisco Kurimori. Também esteve prestigiando a reunião festiva o re-
cém-eleito presidente da FAEASP (Federação das Associações de En-
genharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo), arquiteto Valdir Bergamini.
- sejam oficiados votos de parabenização aos familiares do Sr. Mario
Emílio Bannwart, pela honraria “Prêmio Milton Silva especial, in
memoriam”, concedida durante a comemoração do aniversário de 25
anos da Associação Regional de Engenheiros, Arquitetos e Agrôno-
mos de Avaré (AREA),  em evento realizado no dia 25 de agosto do
corrente ano, na sede social do Clube Centro Avareense.

- sejam oficiados votos de parabenização ao Sr. Marcos Guazelli Neto,
por ter sido agraciado pela honraria “Prêmio Milton Silva”, durante a
comemoração do aniversário de 25 anos da Associação Regional de
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Avaré (AREA),  em evento
realizado no dia 25 de agosto do corrente ano, na sede social do
Clube Centro Avareense.

ROSANGELA PAULUCCI P. PEREIRA
- seja oficiado ao Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, so-
licitando esclarecimentos de quais os passos necessários para que
os resíduos existentes na conta corrente nº 3.383-9 – FUMCAD (con-
ta antiga) seja transferida para a conta atual da entidade.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que esclareça porque
fechou a Rua Paulo Ward, importante via de acesso, ligando os bair-
ros Vila Martins III e Vila Jardim.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que esclareça qual foi o
critério para a escolha do contratado e o como se dimensionou a
quantidade de cascalho a ser utilizado para manutenção das estra-
das rurais, objeto da contratação relatada no empenho nº 9380/12.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Muni-
cipal da Estância Turística de Avaré, para que nos remeta cópia do
contrato social da empresa Platium Construtora e Comércio Ltda. EPP,
bem como cópias dos Empenhos relacionados a essa mesma empre-
sa, assim como dos contratos celebrados com essa pessoa jurídica.

SESSÃO DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2012
INDICAÇÃO

ERNESTO ALBUQUERQUE
-INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo Prefei-
to Municipal, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, estudar, através do Setor
competente, a retirada da Frase “Sábado das 08:00 às 12:00 horas”,
das Placas de Zona Azul,  visto que, aos sábados o estacionamento
esta liberado durante o dia todo, no quadrilátero do estacionamento
regulamentado; confundindo bastante visitantes e turistas de outras
cidades, que desconhecem este fato e ficam sem saber onde adquirir
os cartões de “zona Azul”, uma vez que os funcionários volantes, que
as vendem, também não estão trabalhando neste dia.

JAIR CANOVAS ALVES FERREIRA
-para que através do setor competente, providencie operação tapa-
buracos na Avenida Brasília e em todo o Bairro Vila Jardim.
-para que através do setor competente, providencie limpeza de terre-
nos, praças e jardins, retirada de entulhos, galhadas, bem como tro-
ca de lâmpadas queimadas e conserto de buracos em todo o Bairro
Vila Martins III, em especial na Rua Professora Azurara.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
-para que através da  Secretaria de Transportes e Sistemas Viário, que
tem a frente o competente Secretário Municipal, Senhor Joaquim Simão
de Freitas, que edifique lombada na Rua Paulo Fogaça nº 87, no Bairro
Santa Mônica, com a finalidade de obrigar os veículos a trafegarem em
velocidade compatível com o local e, consequentemente, diminuir o nú-
mero de atropelamentos que ocorrem naquela via pública, proporcionan-
do mais segurança às pessoas que utilizam daquela via.
-para que através da  Secretaria de Transportes e Sistemas Viário, que tem
a frente o competente Secretário Municipal, Senhor Joaquim Simão de Freitas,
que edifique lombada dentro do Condomínio Veneza e na entrada placa de
sinalização de Parada Obrigatória, com a finalidade de obrigar os veículos a
trafegarem em velocidade compatível com o local e, consequentemente,
diminuir o número de atropelamentos que ocorrem naquela via pública, pro-
porcionando mais segurança às pessoas que utilizam daquela via.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Prefeito
Municipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através da Secreta-
ria de Transportes e Sistemas Viários estude a possibilidade de instalar
02 (dois) redutores de velocidade (lombada) em toda a extensão da Rua
Geraldo José Silvestre no Bairro Avaré I, visto que, trata-se de uma via
movimentada, onde os veículos transitam em alta velocidade, causando
riscos de acidentes aos pedestres e moradores do referido local.

ROSANGELA PAULUCCI P. PEREIRA
-Para que cuidem das árvores existentes ao redor do Lago Berta
Bannwart, visto que a maioria delas demonstram estar morrendo,
especialmente por falta de irrigação, sendo que estão plantadas ao
lado da água, o que facilita o necessário cuidado.
-para que através da Secretaria competente, providencie melhoria na
iluminação do Bairro Costa Azul, tanto no interior da localidade quan-
to nas margens da represa do Jurumirim, visto que moradores e turis-
tas que se utilizam do local reclamam da escuridão que causa gran-
de insegurança e alto risco de infortúnios.

-para que através da Secretaria competente, providencie a limpeza e
desobstrução do córrego existente na Rua Tenente Apiaí, altura do nº
1241, bem como construa calçada e muro de proteção no local, posto
que urgentes tais atitudes, conforme se verifica pelas fotos em anexo.
-para que através da Secretaria competente, providencie a retirada de
entulhos, existentes na via que liga o bairro Vera Cruz ao Ipiranga, posto
que além de não se tratar de local de despejo desse tipo de material,
surgiram muitos animais peçonhentos (aranhas e ratos) nas proximida-
des, representando perigo para os moradores das proximidades.

REQUERIMENTO
MARIALVA ARAÚJO DE SOUZA  BIAZON – PRESIDENTA

-seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que informe a esta Casa de Leis
qual foi o motivo do cancelamento das aulas de ginástica,
hidroginástica e fisioterapia que eram prestadas no Ginásio de Espor-
tes Kim Negrão à pacientes, sendo a maior parte deles idosos, que
necessitavam de atendimentos fisioterapêuticos devido a problemas
de saúde, porém segundo informações dos mesmos, os atendimen-
tos foram cancelados sem maiores explicações, o que gerou preocu-
pação, já que a realização das referidas atividades são fundamentais
para a readaptação da saúde e para que esses pacientes possam
gozar de tranquilidade e uma vida mais saudável.

ROBERTO ARAÚJO - VICE-PRESIDENTE
-seja oficiado seja oficiado à CPFL/Santa Cruz para que providencie
instalação de Poste com luminária na Rua Wenceslau Carlos Belinato,
próximo ao numero 165 – Bairro: “Jardim Santa Monica”, proporcio-
nando mais segurança aos moradores daquela localidade, principal-
mente as pessoas que utilizam-se daquela via pública à noite, em
especial os alunos que retornam das Escolas, pois o local é muito
escuro e algumas pessoas já foram vitimas de assalto naquele local.
-seja oficiado ao LIBERTÁGUIAS MOTO CLUBE DE AVARÉ, bem
como ao site www.moto.com.br “VOTOS DE APLAUSOS E
PARABENIZAÇÕES” pela belíssima reportagem veiculada na internet
sobre as belezas da nossa querida Estância Turística de Avaré, no ar
pela rede mundial de computadores desde o último dia 4 de setem-
bro, levando até os quatro cantos do mundo os principais pontos tu-
rísticos do município com destaque para as atrações oferecidas pela
Represa de Jurumirim.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora IRMA PEREIRA DE BRITO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora INÊS ILARIO DE BRITO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora BENEDITA MENDES TEIXEIRA

RODIVALDO RÍPOLI - 2º SECRETÁRIO
-para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe a reali-
zação de estudos objetivando a implantação do Bolsão de Entulhos
em nosso Município. Fazemos esta solicitação visando a um melhor
aproveitamento da grande quantidade de entulhos que hoje é descar-
tada em nossa cidade. Nesse Bolsão, os materiais ferrosos poderão
ser separados e os demais  triturados. O entulho triturado servirá para
ser colocado em ruas de terra de bairros tais como: Paraiso, Terra de
São José entre outros, fazendo com que o solo já fique preparado
para receber a massa asfáltica, além de acabar com a poeira dessas
ruas e amenizar os problemas respiratórios dos moradores.
Portanto, dado a importância desse benefício, solicitamos atenção
especial quanto ao nosso requerimento.
-para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe a cria-
ção de um índice municipal de desenvolvimento humano. O desenvol-
vimento de projetos visando aprimorar a gestão pública e elevar a
qualidade de vida da população é um princípio das administrações
modernas. No entanto, a avaliação dessas ações e seu impacto na
qualidade de vida da população muitas vezes não é mensurado.
Transformar as informações sobre a realidade local e as ações de
governo em indicadores é um sinal de amadurecimento da adminis-
tração municipal, que tem aí uma excelente ferramenta de apoio à
gestão. Atualmente, Avaré dispõe de índices gerais de caráter nacio-
nal ou estadual, como o IBGE e o Índice de Responsabilidade Social
do Estado de São Paulo.
Acreditamos ser esta, uma boa oportunidade para se pensar na cria-
ção de indicadores próprios para nosso município.
-para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe a elabo-
ração, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, de uma
Carta de Aptidão Agrícola de Solo do município de Avaré. Tal docu-
mento tem como base estudos e análises do solo desta cidade, iden-
tificando o tipo de cultura mais apropriado para cada área. Um estudo
neste sentido, além de servir como uma importante fonte de pesqui-
sa, possibilitará à Secretaria e aos produtores agrícolas planejarem
de forma mais elaborada suas produções.
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Acreditamos que esta Carta de Aptidão será um importante instru-
mento para o incentivo da produção agrícola em nosso município.
-para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe a elabo-
ração, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, de uma
Carta de Aptidão Agrícola de Solo do município de Avaré. Tal docu-
mento tem como base estudos e análises do solo desta cidade, iden-
tificando o tipo de cultura mais apropriado para cada área. Um estudo
neste sentido, além de servir como uma importante fonte de pesqui-
sa, possibilitará à Secretaria e aos produtores agrícolas planejarem
de forma mais elaborada suas produções.
Acreditamos que esta Carta de Aptidão será um importante instru-
mento para o incentivo da produção agrícola em nosso município.
-que seja oficiado a Vossa Excelência Meritíssimo Juiz da 1° V ara
Cível da Comarca de Avaré, Dr. Fabrício Orpheu Araújo, para que infor-
me a esta Casa de Leis qual a atual situação Judicial da Empresa
Deslor (antiga Novit) fabricante de tapetes do Grupo Bandeirantes,
cujo todo maquinário em perfeito estado de conservação encontram-
se embargados e lacrados pela justiça.

ERNESTO ALBUQUERQUE
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, oficiar  Sua Excelência o Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré-SP., Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que informe a
esta Casa de Leis, o Horário de Expediente de Trabalho do Prefeito Muni-
cipal de Avaré, neste período eleitoral, e onde, em quais locais, o Prefeito
tem exercido estes expedientes obrigatórios, conforme manda a Lei.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, que oficiado votos de APLAUSOS E
PARABENIZAÇÕES á “ETEC – Professor Fausto Mazzola”, pela aber-
tura oficial da FACETEC (Feira da Arte, Cultura e Tecnologia da Etec),
evento realizado no dia 03 de setembro do corrente ano.

ROSANGELA PAULUCCI P. PEREIRA
-seja oficiado à CCR SPVias,  para que esclareça a razão de fecha-
mento do Serviço de Atendimento ao Usuário alocado na SP-255,
sentido Avaré/Itaí, visto que muitas pessoas reclamaram da falta do
serviço, especialmente sobre a possibilidade de utilização dos sani-
tários e obtenção de informações.
-seja oficiado à CCR SPVias, para que construa guarita de proteção na
parada de ônibus existente na entrada do loteamento Terras de São
Marcos II, Rodovia SP-255, sentido Itaí/Avaré, visto se tratar de local
com muitos moradores e também onde se instala a Colônia de Férias da
APCD, portanto com grande afluxo de pessoas que se utilizam do trans-
porte coletivo e não podem usufruir desse necessário benefício que os
proteja de forte calor ou chuvas quando aguardam pelos coletivos.
-seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Muni-
cipal da Estância Turística de Avaré, para que informe se existe a
possibilidade de serem realizados, com periodicidade, na rede muni-
cipal de saúde, exames preventivos de catarata e glaucoma nos ido-
sos, visto que essas doenças levam à cegueira ou baixa visão e com
o diagnóstico precoce é possível preservar a visão do paciente.
-seja oficiado à CPFL Santa Cruz, para que providencie a instalação de
energia nos postes instalados na via que liga o bairro Vera Cruz ao Ipiranga,
visto que o local é bastante utilizado, mas a falta de iluminação gera
insegurança e riscos aos moradores que necessitam transitar pelo local.
-seja oficiado à América Latina Logística – ALL, para que esclareça à
que título cedeu a terceiros o uso de imóveis que lhe pertence, os
quais estão situados na Praça Guaraciaba Amorim e Paulo Gomes
de Oliveira, visto que particulares utilizam-se dos locais para  instala-
ram seu comércios, conforme comprovam fotos em anexo.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despachos do Diretor de Escola EMEB “Dona Anna
Novaes de Carvalho”, 12 de Setembro de 2012.

Ato Decisório nº 01/2012
Ana Concceta Papa Morelli, R.G. nº 16.185.779
Professor de Educação Básica I – Efetiva da EMEB “Dona Anna Novaes
de Carvalho”
em Avaré, pretende acumular com a função de PEB II do QM, na E.E.
“Dona Maria Izabel Cruz Pimentel”, em Avaré.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 02/2012
Claudinéia das Graças Batista Benini, R.G.28.401.820-X
Professor de Educação Básica I – Efetiva da EMEB “Dona Anna Novaes
de Carvalho”
em Avaré, pretende acumular com a função de PEB I do QM, na
EMEB “José Rebouças de Carvalho”, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 03/2012
Daniele Pereira Varraschin, R.G. 30.188.013-X
Professor de Educação Básica I – Efetiva na EMEB “Dona Anna Novaes
de Carvalho”
em Avaré, pretende acumular com a função de PEB I do QM, na
EMEB “Salim Antonio Curiati”, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 04/2012
Domitila Teresina de Castro, R.G. 13.953.002
Professor de Educação Básica I – Efetiva na EMEB “Dona Anna Novaes
de Carvalho”
em Avaré, pretende acumular com a função de PEB I do QM, na
EMEB “Dona Anna Novaes de Carvalho”, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 05/2012
Isabel Cristina Moreti Mariano de Oliveira, R.G. 22.695.321-X
Professor de Educação Básica I – Efetiva na EMEB “Dona Anna Novaes
de Carvalho”
em Avaré, pretende acumular com a função de PEB I do QM, na
EMEB “Maneco Dionísio”, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 06/2012
Maria Conceição Belin, R.G.29.601.766-8
Professor de Educação Básica I – Efetiva na EMEB “Dona Anna Novaes
de Carvalho”
em Avaré, pretende acumular com a função de PEB I do QM, na
EMEB “Orlando Cortez”, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 07/2012
Maria Enedina da Silva Custódio, R.G. 6.799.101
Professor de Educação Básica I – Efetiva na EMEB “Dona Anna Novaes
de Carvalho”
em Avaré, pretende acumular com a função de PEB I do QM
municipalizada, na EMEB “Salim Antonio Curiati”, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 08/2012
Priscila dos Santos Hungria, R.G. 20.987.178-7
Professor de Educação Básica I – Efetiva na EMEB “Dona Anna Novaes
de Carvalho”
em Avaré, pretende acumular com a função de PEB I do QM, na
EMEB “Dona Anna Novaes de Carvalho”, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 09/2012
Sandra Aparecida de Almeida Lara, R.G. 24.639.724-X
Professor de Educação Básica I – Efetiva na EMEB “Dona Anna Novaes
de Carvalho”
em Avaré, pretende acumular com a função de PEB I do QM, na E.E.
“Dona Maria Izabel Cruz Pimentel”, em Avaré.
Decisão: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 10/2012
Tatiane da Costa Abreu Oliveira, R.G. 27.706.069-2
Professor de Educação Básica I – Efetiva na EMEB “Dona Anna Novaes
de Carvalho”
em Avaré, pretende acumular com a função de PEB I do QM, na
EMEB “Professor Carlos Papa”, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal.

Nome da Diretora
Marta Maria da Silva Batista

R.G. 11.714.566-X

Despacho do diretor da escola EMEB “prof.
Victor Lamparelli”, 03/08/2012

 O diretor de escola, com base no decreto 3.265 de 03/07/2012. Ex-
pede os seguintes  atos decisórios:
Ato decisório nº 01/2012.
Ademir Martins da Silva – RG. 20.869.682-9
Professor de educação básica i – Efetivo da
EMEB “Prof. Victor Lamparelli”, Avaré-SP, pretende acumular com o car-
go de PEB I do QM na EMEIF “Professora Vera Brisola” em Arandu-SP.
Decisão: - acúmulo legal.

Ato decisório nº 02/2012.
Daniele Aparecida Rocha Torelo – rg. 41.993.886-2
Professor de educação básica I – efetivo da EMEB “prof. Victor
Lamparelli”, Avare-SP, pretende acumular com o cargo de PEB I do
QM na EMEB “profª. Alzira Pavão”, em Avaré-SP, SME.
decisão: acúmulo legal.

Ato decisório nº 03/2012.
Fátima Aparecida Cardia de Castro – RG. 16.129.844
Professor de educação básica i – efetivo da EMEB “PROF. Victor
Lamparelli” em Avaré, diretoria de ensino da região de Avaré, pretende
acumular com o cargo de PEB I do QM na  EE”prof. João Teixeira de
Araujo”, em Avaré-sp.
decisão: acúmulo  legal.

Ato decisório nº 04/2012.
Valéria de Paula – RG. 34.933.297-8
Professor monitor de educação básica I – Efetivo na Secretaria muni-
cipal de educação – Avaré-SP , Pretende acumular com o cargo de
PEB I DO QM. na Secretaria Municipal de Educação de Avaré-sp
Decisão: acúmulo legal

Ato decisório nº 05/2012.
Márcia Iva da Silva Cardoso – RG. 20.988.142-2
Professor de educação básica II (educação especial) - efetivo da EMEB
“PROF. Victor Lamparelli” – Avaré-SP, pretende acumular o cargo de
PEB II em educação especial do QM na EMEB “Salim Antonio Curiati”
em Avaré, SME
Decisão: acúmulo legal

INEDITORIAIS

Secretaria Municip al de Assistência e
Desenvolvimento Social

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

Decreto 2.616/10

Convocação
O Presidente do Conselho Municipal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social (CMAS) Sr. José Marcos Guazzellli Filho , vem por
meio deste convocar os/as Conselheiros, para Reunião  Mensal
que será realizada no dia 20/09/12  às 09:00 horas  na sala dos Con-
selhos Municipais junto à Secretaria M. Assistência  e Desenvolvi-
mento Social  sito a Rua Rio Grande do Sul, 1750, fundos.
Pautas:
· Reunião Mensal
· Leitura de Ata e outras providencias
A participação de todos é muito importante, em caso de imprevistos

favor informar por escrito.
e-mail:   cmasavare@hotmail.com
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CONVOCAÇÃO
Ficam por meio deste, CONVOCADOS artistas, ativistas
culturais e pessoas interessadas em Arte/Cultura para
- 1ª Assembleia Setorial – Formação do Conselho Municipal
de Política Cultural, envolvendo os setores Artes Plásticas;
Teatro e Áudio Visual, às 19h30, do dia 19 de setembro de
2012, na sede das Oficinas Culturais José Reis Filho (CAC),
Rua Rio de Janeiro, 1673.
Importante ressaltar que o Plano Municipal de Política Cul-
tural recentemente aprovado pela Camara Municipal des-
taca a obrigatoriedade da criação do Conselho que passa-
rá então a reger as diretrizes e ações da Cultura Avareense.
Avaré, 12 de setembro de 2012

Gilson Camara Filgueiras
Secretário Municipal de Cultura e Lazer

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO-
RES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ -

AVAREPREV
 ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL Nº 006-CPL/2012 – FREA-FUNDAÇÃO
REGIONAL EDUCACIONAL  DE AVARÉ

SELEÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO/TEMPORÁRIO

A Presidente da Fundação Regional Educacional de Avaré, no uso de
suas atribuições, comunica que estarão abertas as inscrições para
processo seletivo simplificado, em caráter emergencial  para
contratação de Professor Substituto para até 30 (trinta) aulas sema-
nais para a Disciplina de Matemática para o Ensino Fundamental do
Colégio Universitário de Avaré, para o segundo semestre de 2012, na
forma da Lei Municipal nº 35/89; em virtude de prorrogação de licença
médica da professora titular.
1. O candidato poderá se inscrever para concorrer à vaga para o cargo
de Professor Substituto/Temporário, conforme particularidades des-
critas no Anexo ao presente Edital.
2. As inscrições serão efetuadas no período de 17/09/2012 a 19/09/
2012 no protocolo da Fundação, a Praça Prefeito Romeu Bretas, 163
– Avaré – SP, das 8h às 17h e das 19h às 22h.
3. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos acompanhados do original:
a) Ficha de Inscrição em Processo Seletivo Simplificado, preenchida;
b) cópia simples do Diploma referente a titulação exigida.
3.1. Não será cobrada taxa de inscrição.
4. As datas, horários e locais das provas são as constantes no Anexo
deste Edital, que será entregue ao candidato no ato da inscrição.
5. A remuneração do professor contratado será a constante na tabela
do Anexo deste Edital.
6. A seleção será feita por comissão/banca avaliadora designada pela
Direção Pedagógica do Colégio constando apenas de prova prática
(aula) e prova dos títulos apresentados, e posterior entrevista, e será
selecionado para contratação temporária de excepcional interesse
público, como Professor Substituto/Temporário, por prazo certo e
determinado, aquele que obtiver melhor desempenho em ministrar
uma aula, aliada ao aspecto didático e pedagógico.
7. O período de validade deste Processo Seletivo será de 12 (doze) meses.
8. A inscrição implica o compromisso tácito por parte do candidato de
aceitar as condições estabelecidas para a realização do processo
seletivo, fixadas nos aludidos atos, dos quais não poderá ser alegado
desconhecimento.
Avaré, 13 de setembro de 2012.

Maria Lúcia Cabral de Freitas Vicentini
Presidente da FREA - Fundação Regional de Avaré

ANEXO
COLÉGIO UNIVERSITÁRIO DE AVARÉ

Ensino Fundamental
Nº Vaga(s): Professor Substituto T emporário da Disciplina de
Matemática
Regime de Trabalho: 30 horas/aula semanais – períodos matutino e
vespertino
a) ÁREA DE CONHECIMENTO BÁSICA: Licenciatura em Matemáti-
ca ou Pedagogia com Especialização ou Complementação em Dese-
nho Geométrico.
b) PROVAS: Prática, Entrevista e Análise de Títulos.
c) TITULAÇÃO EXIGIDA: Licenciatura em Matemática ou Pedagogia
com Especialização ou Complementação em Desenho Geométrico.

d) REMUNERAÇÃO:
Professor Graduado : R$ 7,18 (sete reais e dezoito centavos) hora/aula
Professor Especialista : R$ 8,97 (oito reais e noventa e sete centa-
vos) hora/aula

** DATA DA PROVA: 20/09/2012 – quint a-feira - 14H30
** Prova Prática: aula com duração aproximada de 30 minutos com
tema de livre escolha, referente ao 6º e 7º anos do Ensino Fundamen-
tal (Apresentar Plano de Aula).
** O(s) candidato(s) deverá (ão) comparecer munido(s) de Documen-
to de Identidade com foto no dia da Prova.

Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA CLASSIFICAÇÃO DA  PROVA DE SELEÇÃO PARA
PROFESSOR SUBSTITUTO DE MATEMÁTICA

A Presidente da Fundação Regional Educacional de Avaré – FREA,
no uso de suas atribuições TORNA PÚBLICA a CLASSIFICAÇÃO
FINAL da Prova de Seleção p ara Contrat ação Temporária de
Professor Substituto conforme edital 005-CPL/2012 realizada no
dia 04/09/2012, conforme segue:
Nome Candidato NOTA FINAL
Valéria de Fátima Lewin da Silva Mont anholi 9,5

RESULTADO CLASSIFICAÇÃO
APROVADO 1º

Avaré, 05 de setembro de 2012.

Maria Lúcia Cabral de Freitas Vicentini
Presidente da FREA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pelo presente Termo, HOMOLOGO o Resultado Final do Processo
Seletivo para Professor Substituto/Temporário, realizado na Funda-
ção Regional Educacional de Avaré em 04/09/2012 para a Disciplina
de Matemática para o Ensino Fundamental do Colégio Universitário
de Avaré, conforme Edital nº 005-CPL/2012 e com base no Resultado
Final apresentado em 05 de setembro de 2012, de acordo com rela-
ção por ordem de classificação.
Avaré, 06 de setembro de 2012.

Maria Lúcia Cabral de Freitas Vicentini
Presidente da FREA

** Devido a urgência na contratação, e o fato do Semanário Oficial ter
sua publicação semanalmente aos sábados, o referido candidato foi
convocado via fone pela Fundação Regional Educacional de Avaré.

Comunicado aos beneficiarios
do Programa Bolsa Familia:

“O Programa Bolsa Familia convoca os beneficiarios
para que procurem o posto de saúde mais próximo
de sua residência, para a realização da 2ª
condicionalidade da saúde (peso).
Não esquecer de levar o cartão do Bolsa Familia e
as carteiras de vacinação de todos da casa.”

COMUNICADO
Novo número da SECRETARIA DA SAÚDE:

3711-1430
Os telefones do Disk Saúde permanecem os mesmos:

3732-7288 3733-1536
3733-4371 3732-9387
3732-9348 3732-9371
3732-9337 3733-1541
3732-8882 3731-2668

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 145/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pelo Sr Glauco Fabiano Favaro de Oliveira, considerando afasta-
mento de servidor afastado para concorrer as eleições de 2012
e não comparecimento do 07º classificado , convoca os classifi-
cados Processo Seletivo  nº 01/2012, homologado pelo Decreto nº
3211 de 21/05/2012, publicado em 02/06/2012, para a função de  PEB
II –  Inglês,  a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de Re-
cursos Humanos e Gestão de Pessoal, 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
08º KATIA REGINA BENEDICTO
Estância Turística de Avaré, aos 12 dias do mês de Setembro de 2012.

GLAUCO FABIANO FAVARO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 151 1/2011
DENOMINAÇÃO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da  L.C. Nº 1511/2011
REQUISITO Graduação em curso superior de licenciatura plena
em disciplinas específicas das áreas do currículo das unidades escola-
res do sistema municipal de ensino de acordo com a legislação vigente
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1 5   D E   S E T E M B R O :

Autor de 23 livros so-
bre a história regional, o
pesquisador Gesiel Júnior
– ao lado de Flora Bocci,
José Leandro Franzolin e
Joaquim Negrão – está
entre os estudiosos mais
consultados a respeito das
origens da cidade. Ele co-
mentou sobre o aniversá-
rio de Avaré e da impor-
tância de se esclarecer
pontos confusos dessa co-
memoração.

“Quando chega setem-
bro é comum haver con-
fusão sobre o que vamos
comemorar: a fundação ou
a emancipação política.
Isso porque, diferente de
outras cidades, Avaré não
festeja a sua emancipação
ocorrida no dia 7 de julho
de 1875. Foi quando o
governo imperial reconhe-
ceu a nossa autonomia
política e o antigo Rio
Novo teve seu território
legalmente separado das
terras de Botucatu. Por-
tanto, o que celebraremos
mais uma vez no dia 15
de setembro não é propri-
amente a data da funda-
ção da cidade, mas sim o
dia da nossa padroeira,
Nossa Senhora das Dores,
cuja festa litúrgica aconte-
ce nessa data”, esclareceu.

Para o pesquisador,
ninguém sabe ou consegue
precisar o exato dia da fun-
dação de Avaré porque
provavelmente nem os pi-
oneiros, quando chegaram
nesta região, tinham a in-
tenção de formar uma ci-
dade.

“Procedentes da região
da Serra da Mantiqueira,
eles se radicaram nestas
terras agricultáveis depois
de expulsarem os índios
Caiuás. Temos documen-
tos que comprovam que a
região onde fica Avaré foi

Fundação de Avaré tem data simbólica, diz pesquisador

Capa do Livro do escritor e pesquisador Gesiel
Junior , onde o autor esclarece sobre a data da

fundação de Avaré

povoada bem antes de
1861”, revela Gesiel Júni-
or.

“A data de 15 de se-
tembro foi consagrada po-
pularmente porque o mar-
co desta urbe tão bela,
como diz o poeta, foi uma
humilde capela”, acres-
centa o pesquisador, men-
cionando o ano de 1956
como o primeiro em que
a data foi comemorada
como sendo o aniversario
de fundação da cidade.

“Foi uma convenção.
Ficou acertado que, a par-
tir de então, a fundação
seria comemorada no dia
da festa da padroeira. Mas
ninguém, entretanto, con-
segue provar que Avaré
tenha sido fundada em
1861. O documento histó-
rico mais remoto é de 15
de maio de 1862, quando
o major Vitoriano de Sou-
za Rocha foi ao cartório

de Botucatu para lavrar a
escritura em que cedeu à
Igreja o patrimônio de
Nossa Senhora das Dores,
constituído das glebas de
terra que formam o cen-
tro histórico da cidade, ou
seja, a área em torno da
capela votiva que ele
construiu para agradecer o
auxílio divino”, explica.

Porém, Gesiel reco-
nhece que essa data já foi
consagrada popularmente.
“Temos que respeitar. Diz-
se que a cidade fará 151
anos porque é um aniver-
sário, mas essa data, repi-
to, é somente simbólica. O
que não se pode ensinar
na escola, porque é erra-
do, é informar que Avaré
foi fundada em 15 de se-
tembro de 1861. Na reali-
dade, historicamente nada
ocorreu nesse dia. Temos
que corrigir esse dado,
pois é improcedente. O

que celebramos nessa
data, repito, é a festa li-
túrgica da padroeira, ou
seja, uma festa de cunho
religioso apenas, não his-
tórico”, sublinhou.

Emancipação – Para
o pesquisador, tudo seria
mais claro se, a exemplo
de outras cidades, Avaré
tivesse o costume de cele-
brar a data de sua eman-
cipação político-adminis-
trativa. Ele cita como
exemplo a cidade de Far-
tura, cuja padroeira tam-
bém é Nossa Senhora das
Dores. “Os farturenses
celebram com o feriado de

15 de setembro a sua pa-
droeira e o dia 31 de mar-
ço como a da sua autono-
mia política. Não come-
moram a data de funda-
ção porque também nin-
guém sabe precisar quan-
do isso ocorreu”, explicou.

 Para o escritor o fun-
damental é o envolvimen-
to dos professores, os quais
precisam dedicar parte de
suas atividades ao estudo
da historia de Avaré. “Ain-
da são poucos os que lêem
sobre o assunto e então a
memória municipal tem
presença tímida em nossas
salas de aula”, observou.

 No final do ano pas-
sado, Gesiel Júnior lançou
o livro “Avaré, 150 anos”,
volume que faz parte da
coleção “Conto, Canto e
Encanto com a Minha
História”, pela Editora
Noovha America, de São
Paulo.

Nas páginas dessa obra
o leitor encontra o perfil
de Avaré numa publicação
didática. O livro, editado
com apoio cultural da Pre-
feitura de Avaré, foi ado-
tado pela Secretaria Mu-
nicipal da Educação e é
usado para estudos dos
alunos da rede pública.

C U L T U R A:

A programação de
eventos culturais na cida-
de prossegue até o pró-
ximo dia 29 de setembro,
quando acontece o en-
cerramento do Festival
Estadual de Teatro de
Avaré – FESESTE. No
próximo dia 15, aconte-
ce a sexta edição do Ca-
rangos e Histórias, na
Praça Rui Barbosa (Mu-
seu Anita Ferreira De
Maria), das 10h00 às
16h00. Exposição de car-
ros antigos e contação de
histórias sobre Avaré de
antigamente.

De 18 a 20 tem exibi-
ção de filmes do Projeto
do Museu da Imagem e
do Som (Ponto MIS),
com o curta metragem
Desentralha S.A. e o lon-
ga A Profecia dos Sapos,
com sessões às 9h30 e
14h30, na sala de exibi-
ção cinematográfica do
Cineclube Avaré (CAC),
sede das oficinas culturais

Programação de eventos culturais
no mês de aniversário de Avaré

“José Reis Filho”.
No dia 19 acontece a

1ª Assembleia Setorial –
Formação do Conselho
Municipal de Política Cul-
tural, envolvendo os seto-
res Artes Plásticas; Teatro
e Áudio Visual, às 19h30.
No dia 20 tem mais uma
edição do Projeto Hora do
Conto, na Biblioteca Mu-
nicipal “Professor Rodri-
gues dos Santos”, às 9h00
e às 14h00.

No dia 21 acontece o
Projeto Cinema no Divã,

com a exibição do filme
Jane Eyre, às 19h15, na
sala de exibição cinema-
tográfica do Cineclube
Avaré (CAC).

Festival Literário
 Aos poetas avareenses

de plantão, a partir do pró-
ximo dia 17 estarão aber-
tas as inscrições para o V
Festival Literário de Ava-
ré (FESLA), com térmi-
no no dia 11 de outubro.
Mais informações na Se-
cretaria Municipal de Cul-
tura e Lazer de Avaré.
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Desfile Cívico em comemoração aos 151
anos de Avaré acontece neste sábado

Alunos da Rede
Municipal de

Ensino desfilarão
com o tema

“Família e Escola”

Com o tema “Família
e Escola”, acontece neste
dia 15 o Desfile Cívico em
comemoração aos 151
anos em que a Estância
Turística de Avaré comple-
ta justamente nesta data.
O tema proposto pela Se-
cretaria Municipal de Edu-
cação vem de encontro ao
que já está sendo aplicado
nas escolas municipais,
fazendo com que as famí-
lias participem mais da
vida escolar de seus filhos.

“Hoje em dia há a ne-
cessidade de a escola es-
tar em perfeita sintonia
com a família. A escola é
uma instituição que com-
plementa a família e jun-
tas tornam-se lugares
agradáveis para a convi-
vência de nossos filhos e
alunos. A escola não de-
veria viver sem a família
e nem a família deveria

MINHA TERRA
Abro a janela distraída...

vejo trechos de minha AVARÉ enevoada
adoro vê-la assim... desprotegida
guardando restos da madrugada!

Adoro ver minha terra orvalhada
com resquícios e frêmitos da saudade

parece ser a minha terra querida
do esplendor de minha mocidade!

Adoro vê-la sem pressa
com suas árvores escondidas

sentir o amor que tenho, à bessa
por esta cidade tão linda!!

Anna Orsi ...

viver sem a escola. Uma
depende da outra na ten-
tativa de alcançar o maior
objetivo, qual seja, o me-
lhor futuro para o filho e
educando e, automatica-
mente, para toda a socie-
dade”, destaca a secretá-
ria municipal da Educa-
ção, Lucia Helena Lelis
Dias.

O desfile passará pela
Rua Rio de Janeiro com
término na Rua Piauí, a
partir das 8h30, com aber-
tura e saudação pelo Tiro
de Guerra e Instituto Fe-
deral São Paulo (IFSP
Campus Avaré), seguido
pelo desfile da Polícia Mi-
litar, Polícia Ambiental,
Polícia Rodoviária, Corpo
de Bombeiros, Polícia Ci-
vil e Associação Avareen-
se de Antigomobilismo –
AAVANT.

O desfile prosseguirá
com as apresentações das
escolas municipais e ban-
das marciais e fanfarras
convidadas, na seguinte
ordem: APAE (fanfarra),
Ensino de Jovens e Adul-
tos (EJA) das escolas Flá-

vio Nascimento, Maria
Nazareth Abs Pimentel,
Maria Tereza de Oliveira
Picalho (Dondoca), Cen-
tro de Atendimento ao
Educando e depois as es-
colas de ensino fundamen-
tal Maria Thereza de Oli-
veira Picalho (Dondoca),
Maria Nazareth Abs Pi-
mentel e Flávio Nascimen-
to; Centro de Convivência
“Bem-me-quer”; Banda
Marcial dos Funcionários
da Polícia Civil Avaré;
CEIs e EMEBs Alzira Pa-
vão, Geraldo Benedeti,
Licínia Guazzelli, Maria
Isabel Gomes leal, José
Maria Porto e Maurícia
Vilas Boas; E.E. “Maria
Isabel Cruz Pimentel”
(fanfarra); Escola da Fa-
mília, Evani Batochio, Jan-
dira Pereira; Adalgisa
Ward, Carolina Puzzielo,
Dona Bidunga, Antonia S.
Dias, Moacyr Paraise;

Banda Marcial da Guarda
Mirim de Itararé; São Be-
nedito, Olga Giraldi, Duí-
lio Gambini, Norma Lília,
Maneco Dionísio; Carlos
Papa (fanfarra), Maria
Lúcia . Alves, Fausto Ro-
drigues, Ana Soares, Éruc-
ce Paulucci, Orlando Cor-
tez, Zainy Zequi, Vitor
Lamparelli; Celina Duarte
Bruno Vilela (fanfarra),
José Rebouças, Salim Cu-
riati; Fundação Padre
Emílio Immoos, Anna
Novaes; Ulisses Silvestre,
Clarindo Macedo, Elizabe-
th Jesus de Freitas, Sulei-
de Maria do Amaral;
ETEC “Professor Fausto
Mazzola” (fanfarra); Es-
cola de Educação Infantil
“Espaço da Criança”, Es-
cola Rudolf Lanz, SESI
300, UNA, Nocaija; Ban-
da Infanto Juvenil “Valên-
cio Ferreria de Campos”
(Piraju), Rotary Club Ava-

ré Expoente, Rotary Club
de Avaré Jurumirim; Inte-
ract, “Doe Órgãos, Salve
Vidas”, CEBRAC; ONG
“Amor de Quatro Patas”,
Banda Marcial de Itararé;
Secretaria Municipal de
Esportes, Academia de
Judô Yama Arashi; Asso-
ciação de Ciclismo Força
Ativa; Banda Marcial Mu-

nicipal de Cesário Lange;
Torcida Fiel Avaré, Esco-
lhinha Oficial do Corinthi-
ans, Força Civil Comuni-
tária Paulista/CSU; Banda
Municipal Fanfarra Mar-
cial Voluntários de Avaré;
Banda Marcial Municipal
Fênix Capão Bonito e en-
cerramento pela Polícia
Montada.



EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 146/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pelo Sr Glauco Fabiano Favaro de Oliveira,considerando a exonera-
ção de servidores,   convoca os classificados no Concurso Público
nº 006/2010, publicado em 30/10/2010, homologado em 06/01/2011,
publicado em 08/01/2011, prorrogado pelo Decreto nº 3016 de 29/12/
2011, publicado em 07/01/2012, para o cargo de Professor de Educa-
ção Básica I,  conforme classificação abaixo descrita;   para compare-
cerem no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da
publicação deste Edital;  no Departamento de Recursos Humanos e
Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
125º MARISTELA CALDEIRA
126º RENATO DE LIMA CARVALHO
127º KARINA DE SOUZA LEME
128º ANA PAULA DE OLIVEIRA
Estância Turística de Avaré, aos 12 dias do mês de Setembro de 2012.

GLAUCO FABIANO FAVARO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 151 1/2011
DENOMINAÇÃO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da  L.C. Nº 1511/2011
REQUISITO Graduação em curso superior de licenciatura plena em
Pedagogia com habilitação especifica ou em curso Normal Superior.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 147/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pelo Sr Glauco Fabiano Favaro de Oliveira, considerando demissão
de servidor e desistência  do 93º classificado,  convoca os classi-
ficados no Concurso Público  nº 007/2010, publicado em 30/10/2010,
homologado em 06/01/2011, publicado em 08/01/2011, prorrogado pelo
Decreto nº 3016 de 29/12/2011, publicado em 07/01/2012, para o
emprego público de Professor de Educação Básica I,  conforme clas-
sificação abaixo descrita; para comparecerem no prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital,  no
Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado
a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
CLASS NOME
94º CINTIA REGINA FERREIRA LOPES
Estância Turística de Avaré, aos 12 dias do mês de Setembro de 2012.

GLAUCO FABIANO FAVARO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 148/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pelo Sr Glauco Fabiano Favaro de Oliveira,  considerando o não
comparecimento do 287º, 288º e desistência do 286º classifica-
dos , convoca os classificados no Concurso Público  nº 006/2010,
publicado em 30/10/2010, homologado em 06/01/2011, publicado em
08/01/2011, prorrogado pelo Decreto nº 3016 de 29/12/2011, publica-
do em 07/01/2012, para o cargo de Professor de Educação Básica
I, conforme classificação abaixo descrita;  para contrato temporário
regido pelo CLT até o final do presente ano letivo para substituição de
professor afastado; para comparecerem no prazo máximo de 05 (cin-
co) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital;  no Depar-
tamento 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
289º GIOVANA JODAS PRECIPITO BERTIE
290º RENATA HELENA PEREIRA ROCHA
291º PATRICIA APARECIDA CAMARGO GNÇALVES
Estância Turística de Avaré, aos 12 dias do mês de Setembro de 2012.

GLAUCO FABIANO FAVARO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Administração

LEIS

Lei nº 1.615, de 1 1 de setembro de 2012
(Dispõe sobre a abertura de crédito Especial 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  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito
Especial no valor de R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais)  com a finalidade
de atender despesas com o Programa PETI-Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil a ser desenvolvido pelo CREAS-Centro de
Referencia de Assistência Social através do Fundo Municipal de As-
sistência Social, considerando  alterados o PPA Plano Plurianual Anual
e LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias , observando as seguintes
classificações orçamentárias.

Artigo 3º . Fica alterado o Artigo 1º da Lei nº. 1.558 de 27/03/2012,
excluindo-se o valor de R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais) que deveria ser
repassado à Colônia Espírita Fraternidade com recursos Federais,
considerando também alterado o anexo I da mencionada Lei, da mes-
ma forma.
Artigo 4º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de setembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Lei nº 1.616, de 1 1 de setembro de 2012
(Dispõe sobre abertura  de Crédito Adicional Especial

que especifica e dá 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-  Nos termos do artigo 43 da Lei Federal  nº 4.320, de 17 de
Março de 1964, combinado com o artigo 167, § 2º da Constituição Fede-
ral, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento
de Contabilidade e Orçamentos da Prefeitura da Estância Turística de
Avaré um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de R$ 240.000,00
(Duzentos e quarenta mil reais), para atendimento de despesas oriundas
do repasse de Recursos Financeiros do Governo Estadual,  EXCESSO
DE ARRECADAÇÃO , na conformidade da funcional programática e
modalidade de aplicação detalhada abaixo:

Artigo 2º  -Para cobertura das despesas com a Execução desta Lei
serão utilizados os recursos provenientes do EXCESSO DE ARRE-
CADAÇÃO do exercício pertencentes a recursos oriundos de CON-
VÊNIO ESTADUAL – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
MOBILIARIOS DO PROGRAMA QUALIS_UBS.
Artigo 3º  – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de setembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Lei nº 1.617, de 1 1 de setembro de 2012
(Dispõe sobre a abertura de crédito Especial 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  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito
Especial no valor de R$ 87.867,31(Oitenta e sete mil, oitocentos e
sessenta e sete Reais e trinta e um centavos) conforme cópia do
extrato bancário em anexo,  com a finalidade de atender despesas
com o CRAS -Centro de Referencia de Assistência Social através do
Fundo Municipal de Assistência Social-Programa de Promoção de
Acesso ao Mundo do Trabalho/ACESSUAS, considerando  alterados
o PPA Plano Plurianual Anual e LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias,
observando as seguintes classificações orçamentárias.

RETIRE GRATUITAMENTE
O SEMANÁRIO OFICIAL DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ NO
PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

COMO FALAR NA OUVIDORIA:
ATRAVÉS DE FORMULÁRIO ELETRÔNICO NO SITE :

WWW.AVARE.SP.GOV.BR
PELO TELEFONE: 08007700133

POR CARTA: PRAÇA JUCA NOVAES, Nº 1169/CENTRO/
AVARÉ - CEP18705900

POR FAX: 014 – 3711-2500 - RAMAL 230
PESSOALMENTE NO PRÉDIO DA PREFEITURA

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: DAS 8:00 HS ÀS 17:00 HS.

Artigo 2º . O Valor de que trata o artigo anterior, será coberto com
recursos de Excesso de Arrecadação, através de transferência do
fundo Municipal de Assistência Social.
Artigo 3º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de setembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

AVARÉ, 15 DE SETEMBRO DE 2012SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 58112



Lei nº 1.619, de 1 1 de setembro de 2012
(Dispõe sobre o serviço de transporte de pequenas cargas,
mediante a utilização de motocicletas ou motonetas, denominado

motofrete 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
Art. 1º  O serviço de motofrete, conceituado como o serviço de trans-
porte de pequenas cargas mediante a utilização de motocicletas ou
motonetas, será regido no Município de Avaré de acordo com esta Lei.
Art. 2º  A exploração do serviço de que trata este Lei poderá ser prestado
por empresa ou profissional autônomo, devidamente inscritos no Cadastro
da Secretaria de Transportes e Sistema Viário, mediante autorização con-
cedida pelo Município, em conformidade com os interesses da população.

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES

Art. 3º  Para efeitos desta Lei, denomina-se:
I - Alvará - Ato pelo qual a Secretaria Municipal de Transportes autori-
zará autônomos e sociedades empresárias a execução dos serviços
de entregas e coletas de pequenas cargas em motocicletas ou moto-
netas, nos termos e condições estabelecidos nesta Lei, em confor-
midade com a Lei nº 12.009/2009;
II - Condutor - motociclista inscrito no Cadastro Municipal de Condutores,
portador de Carteira Nacional de Habilitação - CNH, categoria “A”, expedida
há mais de 02 (dois) anos e com mínimo de 21 (vinte e um anos);
III - Condutor Autônomo - motociclista devidamente inscrito no cadas-
tro de condutores de motofrete para explorar de forma autônoma o
serviço de motofrete, ou para executar, no desempenho de suas ativi-
dades, serviço de entrega a domicílio, do tipo delivery ou congênere;
IV - Pessoa Jurídica - sociedade empresária, constituída na forma da lei,
para explorar o serviço de motofrete ou para executar, no desempenho de
suas atividades, serviço de entrega a domicilio, do tipo delivery ou congênere;
V - Credenciamento - documento expedido para o condutor autônomo
ou sociedade empresária, que autoriza a exploração do serviço de
motofrete, após cumprimento das exigências e condições
estabelecidas nesta Lei;
VI - Motofrete - Modalidade de serviços e transporte remunerado de
pequenas cargas ou volumes em motocicleta ou motonetas;
VII - Pequenas Cargas - objetos, documentos, alimentos, medica-
mentos ou animais, que acondicionados em compartimento próprio
instalado ou preso na estrutura do veículo (baú, grelha ou suporte),
em volume e massa compatíveis com a estrutura do veículo.
§ 1º Para efeito desta Lei, equipara-se ao serviço de motofrete o de
entrega a domicílio, do tipo delivery ou congênere, independentemen-
te da remuneração específica, oferecido por pessoas jurídicas no de-
sempenho de suas atividades.
§ 2º Para efeitos de cadastro, e fiscalização da atividade, os Alvarás
para prestação dos serviços de motofrete adotarão a ordem a seguir,
devendo sempre o número da classificação do prestador de serviços
estar a frente do número do Alvará:
1 - Condutores Autônomos;
2 - Empresas de Motofrete;
3 - Delivery ou congênere.

CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA

Art. 4º  Compete a Secretaria Municipal de Transporte e Sistema Viá-
rio, através de sua estrutura organizacional, o gerenciamento, a fisca-
lização e a administração dos serviços de motofrete.
Parágrafo Único  - No exercício desses poderes, a Secretaria Muni-
cipal de Transportes compete dispor sobre a execução, autorizar,
disciplinar e supervisionar os serviços, bem como aplicar as penalida-
des cabíveis aos transgressores das normas previstas nesta Lei.

CAPÍTULO III
DAS PROIBIÇÕES

Art. 5º  Fica vedado o transporte remunerado de passageiros.
Art. 6º  Fica vedado o transporte de produtos que pela sua natureza
possam oferecer riscos à saúde, ou à segurança das pessoas e meio
ambiente, sem que as empresas estejam seguindo a legislação es-
pecífica para tal.

CAPÍTULO IV
DAS CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE

Art. 7º  Os serviços de motofrete poderão ser executados:
1) Por condutores profissionais autônomos;
2) Por empresas ou prestadoras de serviços a terceiros;
3) Por condutores empregados de fornecedoras de produtos e servi-
ços a consumidores finais desde que cumpridas às exigências e con-
dições estabelecidas nesta Lei.
Art. 8º  A execução dos serviços de motofrete, fica condicionada ao
prévio registro junto a Secretaria Municipal de Transportes, que será
responsável pela emissão do Certificado Cadastral de Condutor para
os motociclistas, e do Alvará para condutores autônomos e para as
empresas que exploram a referida atividade.

Parágrafo Único  - Ao condutor autônomo, será outorgado Alvará para
o exercício da atividade em apenas um veículo.

CAPÍTULO V
DOS REQUISITOS PARA O CADASTRAMENTO DAS PESSOAS

JURÍDICAS
Art. 9º  As empresas prestadoras de serviços a terceiros somente serão
cadastradas junto a Secretaria Municipal de Transportes, para explora-
ção dos Serviços de Motofrete, se atenderem os seguintes requisitos:
1) Dispor de sede neste Município;
2) Estar inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
3) Estar constituída como pessoa jurídica ou firma individual, devida-
mente registrada na Junta Comercial com o objetivo de prestação de
serviços de transporte de cargas e encomendas; (exceto para Delivery
ou Congênere)
4) Apresentar certidões comprobatórias de regularidade expedidas
pela Fazenda Nacional, Estadual e Municipal;
5) Apresentar certidões comprobatórias de regularidade perante o Ins-
tituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS);
6) Dispor de imóvel com área mínima a ser definida pela Secretaria
Municipal de Transportes, destinada ao estacionamento de veículos,
escritório e condutores no aguardo de serviço;
7) Apresentar certidões negativas de débito sindical, fornecidas pelo
Sindicato Patronal representativo da categoria e pelo Sindicato dos
Empregados.
Art. 10  À pessoa jurídica que explorar os Serviços de Motofrete, será
concedido pela Secretaria Municipal de Transportes, o Alvará, desde
que atendidas as exigências estabelecidas no Art. 9º da presente Lei.
Parágrafo Único  - Alvará terá validade de 02 (dois) anos, prorrogáveis por
períodos iguais e sucessivos, desde que cumpra as exigências previstas.
Art. 11 O Alvará poderá ser cancelado, a qualquer tempo, em razão
de interesse público devidamente justificado, mediante processo ad-
ministrativo, sem que disso decorra qualquer direito a indenização.
Art. 12  A Pessoa Jurídica deverá apresentar, trimestralmente ou sem-
pre que solicitado, relação de todos os condutores em operação, bem
como fornecer outras informações pertinentes à atividade que lhe se-
jam solicitadas.
Parágrafo Único  - Sob pena de descredenciamento, deverão ser
comunicados à Secretaria Municipal de Transportes, no prazo máxi-
mo de 72 (setenta e duas) horas contadas da ocorrência, os afasta-
mentos e os óbitos dos condutores, decorrentes de acidentes.

CAPÍTULO VI
DOS REQUISITOS PARA O CADASTRAMENTO DOS CONDUTORES
Art. 13  Para operar no serviço, os condutores autônomos ou empregados
deverão estar inscritos no Cadastro Municipal de Condutores de motofrete.
Parágrafo Único  - Na operação do serviço, os condutores deverão
portar o Cartão de Inscrição no Cadastro Municipal de Condutores ou
Alvará de motofrete.
Art. 14  Para inscrição no Cadastro Municipal de Condutores, os con-
dutores deverão atender aos seguintes requisitos:
1. Apresentar Carteira Nacional de Habilitação - CNH, categoria “A”,
em validade, expedida há pelo menos 02 (dois) anos;
2. Ter completado 21 (vinte e um) anos de idade na data do pedido de
cadastramento;
3. Apresentar certidão de prontuário de condutor expedido pelo
DETRAN;
4. Apresentar cópia do comprovante de conclusão do Curso de Trei-
namento e orientação, ministrado ou reconhecido pela Secretaria
Municipal de Transportes;
5. Apresentar comprovante de residência;
6. Apresentar certidões de antecedentes criminais expedidas pelo
Cartório Distribuidor Criminal e pela Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Avaré, bem como da Justiça Federal, com as devidas
certidões explicativas quando houver anotação;
7. Apresentar apólice de Seguro de Vida Complementar com cobertu-
ra a ser definida em pela Secretaria Municipal de Transportes.
8. Apresentar certidão negativa de débito sindical, fornecida pelo Sin-
dicato dos Empregados.
§ 1º Será negada a inscrição para prestar serviços de motofrete, se
constar dos documentos referidos no inciso V do caput deste artigo,
mandado de prisão expedido contra o interessado.
§ 2º Poderá ser concedida a inscrição provisória, pelo período de 06
(seis) meses, renovável até decisão final, se constar dos documentos
previstos no inciso V do caput deste artigo processo criminal em anda-
mento, desde que não tenha sido denunciado por um dos seguintes
crimes: furto, receptação dolosa, estelionato, roubo, extorsão, seqües-
tro ou cárcere privado, extorsão mediante seqüestro, atentado violento
ao pudor, rapto violento, estupro, formação de quadrilha ou bando, trá-
fico de entorpecentes e crimes contra a economia popular.
§ 3º A autorização de que trata o parágrafo anterior será concedida
após análise das informações juntadas ao pedido, podendo ser nega-
da a critério da URBES - Trânsito e Transportes.
Art. 15  Os procedimentos para credenciamento de entidades interessa-
das em ministrar os cursos de treinamento e orientação obrigatórios para
condutores serão definidos Pela Secretaria Municipal de Transportes.

Art. 16  Para emissão de alvará de motofrete, o interessado deverá
cumprir todos os requisitos exigidos no Art. 14 e efetuar cadastramento
da motocicleta para o exercício da atividade que atenda a todos os
requisitos do Art. 17.
Parágrafo Único  - Somente será autorizado um veículo para cada
alvará de motofrete.

CAPÍTULO VII
DO VEÍCULO

Art. 17  O veículo a ser utilizado no serviço de motofrete deverá ser
previamente aprovado pela Secretaria Municipal de Transportes e pos-
suir as seguintes características:
I - Ser original de fábrica, atendendo as Resoluções do Conselho
Nacional de Trânsito - CONTRAN, em especial as Resoluções nº 14/
1998 e 25/1998, ou qualquer outra que venha substituí-las ou
complementá-las, sendo terminantemente proibida a utilização de
sistema de descarga livre ou
II - Ter no máximo, 08 (oito) anos, a partir da fabricação;
III - Possuir cilindrada mínima de 95 centímetros cúbicos;
IV - Estar devidamente registrado nos órgãos de trânsito na categoria
aluguel, espécie carga, de acordo com Resolução do Conselho Naci-
onal de Trânsito - CONTRAN;
V - Possuir padrões de visualização a serem definidos pela Secreta-
ria Municipal de Transportes;
VI - Possuir os equipamentos obrigatórios definidos no Código de
Trânsito Brasileiro - CTB;
VII - Ser dotado de compartimento fechado tipo baú ou grelha, na forma
estabelecida em regulamentação pertinente pelo CONTRAN, atendendo
as especificações editadas pela Secretaria Municipal de Transportes.
Art. 18  As pessoas jurídicas poderão caracterizar sua frota com pa-
drão próprio, previamente aprovado pela URBES - Trânsito e Trans-
portes, desde que comprovem que as motocicletas utilizadas para
prestação do serviço de motofrete são de sua propriedade ou de seus
empregados devidamente registrados.
Art. 19  Os veículos serão submetidos à vistoria anual, durante os
meses de abril a dezembro.
Art. 20  O veículo com vida útil vencida poderá ser substituído por
outro que atenda os requisitos previstos neste Regulamento.
§ 1º Na hipótese do proprietário não pretender efetuar a troca do veí-
culo, deve proceder a baixa de seu registro junto a Secretaria Munici-
pal de Transportes.
§ 2º Em caso de impedimento temporário de circulação por ocasião
de avarias na motocicleta cadastrada, esta poderá ser substituída
temporariamente por outra que seja devidamente aprovada em visto-
ria e atenda aos requisitos do Art. 17 desta Lei.
Art. 21  A pessoa jurídica credenciada, desde que autorizada pela
Secretaria Municipal de Transportes, poderá vincular mais de um con-
dutor para cada motocicleta de sua frota.
Parágrafo Único  - A autorização será concedida em nome da pes-
soa jurídica credenciada, em caráter intransferível, devendo ser devol-
vida a URBES - Trânsito e Transportes, quando não houver mais inte-
resse na sua utilização.
Art. 22  Não será concedida autorização para prestar o serviço, haven-
do licenciamento em atraso, até que se comprove o pagamento dos
débitos correspondentes.

CAPÍTULO VIII
DOS DISPOSITIVOS DE TRANSPORTES DE CARGA

Art. 23  Os dispositivos de transporte de cargas em motocicleta pode-
rão ser do tipo fechado (baú) ou aberto (grelha), desde que atendidas
às especificações do CONTRAN.
Parágrafo Único  - Será admitida a instalação de dispositivos de
transporte de carga com fixação permanente ou removível.
Art. 24  O equipamento do tipo fechado (baú) deve atender aos se-
guintes limites máximos externos, de largura, altura e comprimento:
I - Largura 60 (sessenta) centímetros;
II - Comprimento: não poderá exceder a extremidade traseira do veículo;
III - Altura: a carga acomodada no dispositivo não poderá exceder a 40 (quaren-
ta) centímetros de sua base central, medida a partir do assento do veículo.
§ 1º No caso do equipamento tipo aberto (grelha), as dimensões da
carga não pode extrapolar a largura e comprimento da grelha.
§ 2º Nos casos de montagem combinada dos dois tipos de equipa-
mento, tipo fechado montado sobre a grelha, a caixa fechada (baú)
não pode exceder as dimensões de largura e comprimento da grelha,
admitida a altura do conjunto em até 70 (setenta) centímetros da
base do assento do veículo.
§ 3º Para o transporte de produtos alimentícios, o baú utilizado deve-
rá obrigatoriamente possuir cor determinada pela Secretaria Munici-
pal de Transportes.
§ 4º Fica vedado o transporte de qualquer outro tipo de produto em
baús com a cor determinada pela Secretaria Municipal de Transpor-
tes para o transporte de produtos alimentícios.
Art. 25  Será admitida a utilização de alforjes, bolsas ou caixas late-
rais, obedecidos aos seguintes limites máximos:
I - Largura: não poderá exceder as dimensões máximas dos veículos,
medida entre a extremidade do guidão ou alavanca de freio à embrea-
gem, a que for maior, conforme especificação do fabricante do veículo;
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II - Comprimento: não poderá exceder a extremidade traseira do veículo;
III - Altura: não superior à altura do assento em seu limite superior.
Art. 26  A posição do (baú/grelha) e a forma de fixação do objeto a ser
transportado, não podem interferir na utilização, na montagem ou no
funcionamento de nenhum equipamento original do veículo, assegu-
rando-se o seguinte:
I - Quando o dispositivo (baú/grelha) ocupar parcialmente o assento
do veículo, não será permitido o transporte de passageiro;
II - O condutor deverá permanecer visível aos condutores dos demais
veículos em circulação na via;
III - Os dispositivos de iluminação e sinalização, assim como a placa
de identificação do veículo, deverão manter condições de visibilidade
de acordo com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro - CTB e
legislação vigente;
IV - O guidão, retrovisores, bem como os dispositivos de iluminação e
sinalização do veículo, canos de descarga ou silenciador do motor
devem manter-se inalterados em sua forma, posição de instalação e
especificação original.
Art. 27  O equipamento do tipo fechado (baú) deve conter faixas retro
refletivas conforme especificações do Conselho Nacional de Trânsito
- CONTRAN, de maneira a favorecer a visualização do veículo durante
sua utilização diurna e noturna.
Art. 28  O condutor do veículo utilizado para o serviço de motofrete deverá
utilizar capacete que atenda as exigências do Conselho Nacional de
Trânsito - CONTRAN, expedidas através de Resoluções e Deliberações.
Art. 29  O condutor do veículo utilizado para o serviço de motofrete
deverá utilizar colete para favorecer a visualização durante sua utiliza-
ção diurna e noturna conforme especificações do CONTRAN e previs-
to na Lei nº 12.009/2009.
Parágrafo Único  - Fica vedado o transporte de carga em comparti-
mentos fixados por alças ou outros dispositivos junto ao corpo do
condutor, tipo mochilas.

CAPÍTULO IX
DOS CURSOS ESPECIALIZADOS

Art. 30  Os cursos especializados na área comportamental e de dire-
ção defensiva serão destinados a condutores que prestam os servi-
ços de motofrete, e deve atender a grade curricular estabelecida pelo
Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN através de Resoluções.

CAPÍTULO X
DOS DEVERES E DAS OBRIGAÇÕES

DAS PESSOAS JURÍDICAS
Art. 31  A Pessoa Jurídica prestadora do serviço de motofrete, deverá,
dentre outras obrigações constantes na presente Lei:
I - seguir a Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre o Sindicato Patro-
nal e Profissional, que prevalecerá sobre qualquer acordo individual firmado;
II - controlar e fazer com que seus empregados cumpram as disposi-
ções da presente Lei, e as determinações da Secretaria Municipal de
Transportes;
III - atualizar o endereço, no caso de mudança de domicílio ou resi-
dência, dentro do prazo de 30 (trinta) dias após tal ocorrência;
IV - manter seus veículos e equipamentos em perfeitas condições de
conservação, funcionamento, segurança e higiene;
V - manter as características fixadas para os veículos;
VI - atender a todas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias;
VII - fornecer a Secretaria Municipal de Transportes, todas as infor-
mações que forem solicitadas sobre as atividades exercidas;
VIII - comparecer as convocações feitas pela Administração Pública,
bem como aos cursos de orientação exigidos;
IX - acatar e cumprir as determinações dos fiscais e dos demais agen-
tes administrativos, no exercício de sua atividade fiscalizatória;
X - portar documentos válidos que autorizem o serviço.

CAPÍTULO XI
DAS PESSOAS FÍSICAS

Art. 32  Constituem deveres e obrigações do condutor autônomo e
empregado, dentre outros estabelecidos nesta Lei:
I - cumprir rigorosamente as normas desta Lei, bem como as determi-
nações da Secretaria Municipal de Transportes;
II - cumprir o disposto no Código de Trânsito Brasileiro e nas Resolu-
ções do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN;
III - portar o Certificado Cadastral de Condutor expedido pela Secreta-
ria Municipal de Transportes;
IV - portar a Licença válida;
V - trazer consigo todos os documentos de porte obrigatório para a
condução de veículo automotor, assim considerado pelo Código de
Trânsito Brasileiro;
VI - não ceder ou transferir, seja a que título for, o Certificado Cadastral
de Condutor;
VII - transportar carga somente em condições e limites de quantida-
de, peso e dimensões aprovados em legislação pertinente;
VIII - tratar com urbanidade e polidez os usuários, o público e os
agentes administrativos;
IX - atualizar o endereço em caso de mudança de domicílio ou resi-
dência, dentro do prazo de 30 (trinta) dias após tal ocorrência;
X - prestar os serviços com o veículo e seus equipamentos em perfei-
tas condições de conservação, funcionamento, segurança e higiene;

XI - manter as características fixadas para o veículo;
XII - acatar e cumprir as determinações dos fiscais e dos demais
agentes administrativos, quando no exercício de sua atividade;
XIII - comparecer às convocações feitas pela Administração Pública,
bem como aos cursos de orientação exigidos;
XIV - estacionar o veículo sempre em local adequado e permitido;
XV - fornecer a Secretaria Municipal de Transportes, todas as infor-
mações que forem solicitadas sobre as atividades exercidas;
XVI - Não executar o transporte remunerado de passageiros;
XVII - não transportar produtos que pela sua natureza possam vir a
oferecer riscos à saúde ou à segurança das pessoas e ao meio ambi-
ente, exceto se houver legislação específica permissiva, e no estrito
limite traçado por esta.

CAPÍTULO XII
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 33  A fiscalização dos serviços será exercida por agentes
credenciados pela Secretaria Municipal de Transportes.
Art. 34  Os agentes da fiscalização poderão determinar as providências
que julgarem necessárias à regularidade da execução dos serviços.
Art. 35  Os termos decorrentes da atividade fiscalizadora serão lavrados
em formulários denominados registros de ocorrências, em 03 (três) vias.
Parágrafo Único  - Sempre que possível, será entregue uma via do
registro de ocorrência ao infrator.

CAPÍTULO XIII
DAS PENALIDADES

Art. 36  O descumprimento das obrigações estabelecidas nesta Lei,
bem como nos demais atos expedidos para sua regulamentação,
sujeitará o infrator às seguintes penalidades:
I - Advertência;
II - Multa;
III - Suspensão do Alvará do motofrete;
IV - Cassação do Alvará do motofrete.
Art. 37  Às pessoas jurídicas credenciadas e aos condutores do ser-
viço de motofrete serão aplicadas penalidades em razão das infra-
ções classificadas nos Grupos A, B, C, D, conforme segue:
I - Infrações do Grupo A:
a) Não se trajar adequadamente;
b) Não tratar o público com polidez e urbanidade;
c) Transportar carga em desacordo com os requisitos legais regula-
mentares;
d) Conduzir a motocicleta sem um ou mais equipamentos de segu-
rança e/ou dispositivo de controle, exigidos em legislação específica
ou em regulamentação expedida pela Secretaria Municipal de Trans-
portes;
e) Deixar de atender a convocação expedida pela Secretaria Munici-
pal de Transportes;
f) Aguardar ordem de serviço com a motocicleta estacionada na via
pública em local não permitido.
II - Infrações do Grupo B:
a) Transitar com a motocicleta em más condições de funcionamento
e conservação;
b) Utilizar, no serviço, motocicleta com equipamentos que não sejam
aprovados pela Secretaria Municipal de Transportes;
c) Conduzir a motocicleta com a inscrição no Cadastro Municipal de
Condutores ou com o Alvará de motofrete vencido;
d) Utilizar a motocicleta para fins não autorizados;
e) Transitar sem portar o Alvará de motofrete ou comprovante de ins-
crição no Cadastro Municipal de Condutores;
f) Transitar com autorização expedida pela Secretaria Municipal de
Transportes com prazo vencido;
g) Ostentar qualquer tipo de propaganda não autorizada pela URBES
- Trânsito e Transportes.
III - Infrações do Grupo C:
a) Permitir que condutor não registrado como preposto dirija a motocicleta;
b) Abandonar a motocicleta na via pública para impossibilitar a ação
da fiscalização;
c) Danificar propositadamente veículo de terceiros;
d) Alterar ou danificar sinalização de trânsito ou bens públicos;
e) Não apresentar na motocicleta, no capacete ou no colete os ele-
mentos de identificação ou orientação exigidos pela Secretaria Muni-
cipal de Transportes;
f) Deixar de comunicar à Secretaria Municipal de Transportes, no pra-
zo de 30 (trinta) dias a alteração de endereço da sede social da pes-
soa jurídica credenciada ou de residência do condutor cadastrado ou
fornecê-lo erroneamente;
g) Transitar sem a inscrição no Cadastro Municipal de Condutores.
IV - Infrações do Grupo D:
a) Adulterar placas ou por qualquer meio impedir ou dificultar a identi-
ficação da motocicleta;
b) Utilizar placas não pertencentes a motocicleta;
c) Efetuar transporte sem que a motocicleta esteja devidamente auto-
rizada para esse fim;
d) Conduzir o veículo em estado de embriaguez alcoólica ou sob efei-
to de substância tóxica de qualquer natureza;
e) Dar fuga a pessoa perseguida pela polícia sob acusação de prática de crime;

f) Transportar passageiro mediante remuneração.
Art. 38  As penalidades serão aplicadas, de acordo com sua classifi-
cação, da seguinte forma:
1) Grupo A: multa no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) e, na reinci-
dência, multa em dobro;
2) Grupo B: multa no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) e, na reinci-
dência, multa em dobro, suspensão de 5 (cinco) dias;
3) Grupo C: multa no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais),
na reincidência, multa em dobro, suspensão de 20 (vinte) dias;
4) Grupo D: multa no valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais),
na reincidência, multa em dobro, suspensão de 40 (quarenta) dias.
Parágrafo Único  - O pagamento da multa não desonera o infrator do
cumprimento da exigência a que estiver obrigado.
Art. 39  A Secretaria Municipal de Transportes poderá aplicar penali-
dade de cassação da Autorização de Motofrete e do Registro de Con-
dutor Motofretista, sem indenização a qualquer título, nos casos de:
1) Executar o serviço de motofrete durante o prazo de duração da
pena de suspensão ou reincidir em infração que gerou suspensão
superior a 20 (vinte) dias;
2) Utilizar o veículo para prática de crime ou contravenção;
3) For comprovado que o condutor dirigia em estado de embriaguez
alcoólica ou sob efeito de substância tóxica.
4) Transportar passageiro mediante remuneração.
Parágrafo Único  - A cassação prevista neste artigo será tratada em
processo administrativo especialmente autuado para este fim, asse-
gurado o amplo direito de defesa ao infrator, que deverá ser notificado
pessoalmente, por publicação no Jornal Semanário Oficial da Estân-
cia Turística de Avaré ou carta com aviso de recebimento.
Art. 40  A aplicação das penalidades previstas nesta lei não exonera o infrator
da responsabilidade administrativa, civil ou criminal a que der causa.
Art. 41  A responsabilidade pelo pagamento das multas impostas ou
preços de remoção e estadia das motocicletas apreendidas caberá às
pessoas jurídicas credenciadas ou aos condutores, conforme o caso.
Art. 42  A penalidade de suspensão do registro de condutor motofretista
acarretará a retenção do respectivo documento pelo prazo que perdu-
rar sua aplicação.
Art. 43  Aos condutores de motofrete não cadastrados na Secretaria
Municipal de Transportes, é vedada a captação de serviço no Municí-
pio de Avaré, sendo permitida apenas a entrega de malotes ou peque-
nas cargas originárias de outros Municípios.
Art. 44  A Secretaria Municipal de Transportes exercerá a fiscalização
e procederá a vistorias ou diligências com vistas ao cumprimento das
disposições desta Lei.
Art. 45  Poderão ser firmados convênios com órgãos de trânsito da
União, Estado e Municípios visando o aprimoramento da fiscalização
do serviço de que trata este ordenamento.
Art. 46  Qualquer documento cuja expedição seja requerida para os
fins tratados nesta Lei será arquivado ou cancelado sempre que o
interessado não o retirar em 30 (trinta) dias, contados da data do
deferimento.
Parágrafo Único  - Decorridos 30 (trinta) dias da data do cancela-
mento ou arquivamento, o documento caducará automaticamente,
devendo o interessado iniciar novo procedimento para retirada de nova
documentação.
Art. 47  As pessoas jurídicas e físicas que tiverem cassados a Autori-
zação de Motofrete e o Registro de Motofretista somente poderão
pleitear nova autorização e registro, após o decurso de 02 (dois) anos
da data da aplicação da penalidade.

CAPÍTULO XIV
DOS PREÇOS PÚBLICOS

Art. 48  Sem prejuízo das despesas decorrentes de procedimentos
administrativos já estabelecidos pela Secretaria Municipal de Trans-
portes, ficam as pessoas jurídicas e os condutores sujeitos ao paga-
mento de preços públicos, que serão atualizados anualmente, por
Lei, contemplando:
I - expedição e renovação de Autorização do Motofrete;
II - expedição e renovação do Registro de Condutor Motofretista;
III - registro e baixa de preposto;
IV - substituição de veículo registrado para exploração do serviço;
V - vistoria veicular.

CAPÍTULO XV
DA PUBLICIDADE

Art. 49  O anúncio publicitário nos veículos utilizados no serviço de
motofrete poderá ser veiculado nas faces laterais do baú ou colete,
conforme determinação da Secretaria Municipal de Transportes.
Art. 50  A autorização para veiculação da publicidade de que trata esta
Lei, fica condicionada ao prévio cadastramento da empresa veiculadora
ou da agência de publicidade e dos veículos na Secretaria Municipal de
Transportes, na forma a ser regulamentada por Portaria da empresa.
Art. 51  Será cobrado, das empresas responsáveis, devidamente ca-
dastradas, para a veiculação publicitária de que tratam os artigos 50
e 51 desta Lei, o preço público de R$ 30,00 (trinta reais), por motoci-
cleta, a cada ano, valor que será atualizado ao final de cada exercí-
cio, de acordo com o mesmo índice de correção utilizado para as
multas.
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Candidatos convocados para o Programa Frente do Trabalho

A Semana Nacional
de Trânsito é comemo-
rada anualmente no pe-
ríodo compreendido en-
tre 18 e 25 de setembro,
conforme artigo 326 do
Código de Trânsito Bra-
sileiro. Todos os órgãos
ou entidades componen-
tes do Sistema Nacional
de Trânsito participam
das atividades dessa se-
mana.

A cada ano o Depar-
tamento Municipal de
Trânsito (DEMUTRAN)
insere suas comemora-
ções alusivas à data no
planejamento das ações
de caráter permanente,
procurando estabelecer
parcerias com outros or-
ganismos envolvidos na
área de educação e se-

C O N S C I E N T I Z A Ç Ã O :

Avaré comemora a Semana Nacional do Trânsito
gurança no trânsito.

Este ano o tema tra-
balhado é “Década
Mundial de Ações para
a Segurança do Trânsito
– 2011/2020: Não exce-
da a Velocidade, Preser-
ve a Vida”. A velocida-
de é tema inédito na se-
mana nacional, e o prin-
cipal foco é a conscien-
tização de jovens entre
18 e 25 anos, conside-
rados o grupo mais vul-
nerável e de maior expo-
sição ao risco de aciden-
tes de trânsito. Para tra-
çar e realizar as ações,
o DEMUTRAN definiu
como prioridade a ne-
cessidade de unir esfor-
ços intersetoriais, visan-
do a redução dos aciden-
tes de trânsito.

Encerrou-se no dia 04
de setembro de 2012, ter-
ça-feira, o Campeonato de
Futebol de Campo da
SEME/Avaré nas catego-
rias Dentinho, Dente de
Leite e Dentão. No total,
6 equipes participaram da
competição, sendo elas:
Escolinha do Santos, Grê-
mio Vera Cruz, Associação
Atlética Avareense e Inte-
ressante Modas, que com-
petiram nas três categori-
as; SEME/Avaré e J.P.
Máquinas Agrícolas, que
disputaram apenas a cate-
goria Dentão.

Na categoria Dentinho,
a Escolinha do Santos sa-
grou-se campeã e a equi-
pe do Grêmio Vera Cruz

Escolinha do Santos e Grêmio Vera Cruz conquistam
Campeonato de Futebol de Campo da SEME/Avaré

E S P O R T E S :

Ouvidoria Municipal:

3711-2500

ficou com o vice-campe-
onato. A Escolinha do San-
tos repetiu a dose, con-
quistando também o títu-
lo da categoria Dente de
Leite ao vencer a SEME/
Avaré pelo placar de 2 x
0, com dois gols do arti-
lheiro da categoria, Vitor

Hugo de Melo. Jhonatan
Bernardo Coutinho, atleta
do Santos, foi o goleiro
menos vazado da catego-
ria.

Por fim, na categoria
Dentão, em um jogo muito
disputado, a equipe do Grê-
mio Vera Cruz venceu o

time da Interessante Modas
pelo placar de 1 x 0, garan-
tindo o título. Com as con-
quistas, a Escolinha do San-
tos e o Grêmio Vera Cruz
representarão Avaré na fase
sub-regional, organizada
pela Secretaria de Esportes,
Lazer e Juventude do Es-

tado de São Paulo.
A fase Sub-Regional

acontecerá na cidade de

Avaré do dia 22 de setem-
bro de 2012 ao dia 13 de
outubro de 2012.
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Parágrafo Único  - Fica isenta de cobrança do preço público menci-
onado no caput deste artigo, a propaganda de campanhas institucionais
de cunho social.

CAPÍTULO XVI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 52  O Credenciamento e a Inscrição no Cadastro Municipal de
Condutores e Alvará de MOTOFRETE em âmbito municipal deverão
ser providenciados por autônomos e sociedade empresária, sob pena
de caracterização de atividade ilegal, apreensão da moto e das de-
mais penalidades a serem estipuladas pelo Poder Executivo.
Art. 53  A Secretaria Municipal de Transportes poderá baixar normas
de natureza complementar do presente ordenamento, visando o esta-
belecimento de diretrizes, condições etc, dos serviços aqui regula-
mentados.
Art. 54  Os valores das multas previstas nesta Lei serão atualizados
por meio de Lei, de acordo com os índices oficiais de correção adotados
pelo Município.
Art. 55  As despesas decorrentes da execução da presente Lei corre-
rão por conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 56  Esta Lei entrará em vigor 180 (cento e oitenta) dias após
a data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de setembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

DECRETOS

Decreto nº 3.323, de 1 1 de setembro de 2012.
(Dispõe sobre reorganização dos Membros da Coordenadoria

Municipal de Defesa Civil - COMDEC.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições legais ou Decreto nº 2.388, de 05 de abril de 2010;
D E C R E T A:
Artigo 1º  - Fica nomeada, na forma abaixo, a Coordenadoria Munici-
pal de Defesa Civil – COMDEC:
Coordenadoria
GIANI MARIA CEGARRA AREDES PEREIRA – Coordenadora;
Setor Técnico
ALEXANDRE LEAL NIGRO – Engenharia - Diretor;
OSCAR AYRES- Maquinários/Operadores;
PEDRO LUIZ DE SOUZA – Mapas/Projetos;
MARCELO ALVES DE GÓES – Sinalização/Trânsito;
OLAVO DE CARVALHO – Limpeza/Remoção Entulhos;
JOSÉ VASCONCELOS DE ARAUJO SILVA –Registro Fotográfico;
PAULO DECIO DE SOUZA – Projetos Preventivos/Mapas;
Setor Operativo
FLÁVIO VALENTIM DENARDI; Diretor
REGIANE ARRUDA DAFFARA – 1ª Secretária;
KELLY N. RODRIGUES SILVA;
MARICY GARCIA;
LUCIANA PAULA ASSIS ALVES DA ROCHA;
MARIA EDUARDA TEIXEIRA
EDNA TEREZINHA DA SILVA;
GILBERTO SAITO.
PAULO ROBERTO VILLA .
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogado o Decreto n° 3.297, de 09 de agosto de 2012.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 11 de setembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 3.324, de 1 1 de setembro de 2012
(Dispõe sobre a abertura de crédito Especial e dá outras providências)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a:-
Artigo 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito
Especial no valor de R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais),  com a
finalidade de atender despesas com o CRAS-II -Centro de Referencia
de Assistência Social através do Fundo Municipal de Assistência
Social-Programa de Proteção Integral a Familia-PAIF, considerando
alterados o PPA Plano Plurianual Anual e LDO Lei de Diretrizes Orça-
mentárias , observando as seguintes classificações orçamentárias.

Artigo 2º.  O Valor de que trata o artigo anterior, será coberto com
recursos de Excesso de Arrecadação,  através de transferência do
fundo Municipal de Assistência Social.
Artigo 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de setembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 3.325, de 1 1 de setembro de 2012
 (Dispõe sobre a abertura de crédito Especial 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  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito
Especial no valor de R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais)  com a finalidade
de atender despesas com o Programa PETI-Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil a ser desenvolvido pelo CREAS-Centro de
Referencia de Assistência Social através do Fundo Municipal de As-
sistência Social, considerando  alterados o PPA Plano Plurianual Anual
e LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias , observando as seguintes
classificações orçamentárias.

Artigo 3º . Fica alterado o Artigo 1º da Lei nº. 1.558 de 27/03/2012,
excluindo-se o valor de R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais) que deveria ser
repassado à Colônia Espírita Fraternidade com recursos Federais,
considerando também alterado o anexo I da mencionada Lei, da mes-
ma forma.
Artigo 4º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de setembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Decreto nº 3.326, de 1 1 de setembro de 2012
(Dispõe sobre abertura  de Crédito Adicional Especial

que especifica e dá 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-  Nos termos do artigo 43 da Lei Federal  nº 4.320, de 17 de
Março de 1964, combinado com o artigo 167, § 2º da Constituição
Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Depar-
tamento de Contabilidade e Orçamentos da Prefeitura da Estância
Turística de Avaré um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de
R$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais), para atendimento de
despesas oriundas do repasse de Recursos Financeiros do Governo
Estadual,  EXCESSO DE ARRECADAÇÃO , na conformidade da fun-
cional programática e modalidade de aplicação detalhada abaixo:

Artigo 2º  -Para cobertura das despesas com a Execução desta Lei
serão utilizados os recursos provenientes do EXCESSO DE ARRE-
CADAÇÃO do exercício pertencentes a recursos oriundos de CON-
VÊNIO ESTADUAL – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
MOBILIARIOS DO PROGRAMA QUALIS_UBS.
Artigo 3º  – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de setembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Decreto nº 3.327, de 1 1 de setembro de 2012
(Dispõe sobre a abertura de crédito Especial e dá outras providências)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a:-
Artigo 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito
Especial no valor de R$ 87.867,31(Oitenta e sete mil, oitocentos e
sessenta e sete Reais e trinta e um centavos) conforme cópia do
extrato bancário em anexo,  com a finalidade de atender despesas
com o CRAS -Centro de Referencia de Assistência Social através do
Fundo Municipal de Assistência Social-Programa de Promoção de
Acesso ao Mundo do Trabalho/ACESSUAS, considerando  alterados
o PPA Plano Plurianual Anual e LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias,
observando as seguintes classificações orçamentárias.

Artigo 2º . O Valor de que trata o artigo anterior, será coberto com
recursos de Excesso de Arrecadação, através de transferência do
fundo Municipal de Assistência Social.
Artigo 3º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de setembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

OUVIDORIA MUNICIPAL DE AVARÉ
QUAL  A IMPORTÂNCIA DA OUVIDORIA?
O TRABALHO DA OUVIDORIA MELHORA A RELAÇÃO
DO PODER PÚBLICO COM O MUNÍCIPE.
O USUÁRIO SE UTILIZA DESTE CANAL PARA FA-
ZER SEUS PLEITOS E ANSIEDADES CHEGAREM
AO CONHECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO.
AS INFORMAÇÕES COLHIDAS PELA OUVIDORIA
SERVEM COMO IMPORTANTE ELEMENTO PARA A
GESTÃO PÚBLICA, QUE UTILIZA TAIS DADOS
PARA O APRIORAMENTO DOS SERVIÇOS.

FONE PARA CONTATO: 0800 770 0133
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Decreto nº 3.328, de 12 de setembro de 2012.
(Reorganiza a Comissão Organizadora do Campeonato

Municipal de Futebol de Campo 2012 ).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a   :  -
Artigo 1º  - Fica reorganizadada, na forma abaixo, a Comissão
Organizadora do Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2012.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA  – Presidente;
WANDER MANOEL  GONÇALVES – Vice-Presidente;
BENEDITO DA SILVA – Tesoureiro;
DAULUS EDUARDO SOARES PAIXÃO – Membro;
CLODOALDO JOSÉ RODRIGUES – Membro;
ELIDAN ACÁCIO CHRISTINO – Membro.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogado o Decreto nº 3.314, de 28 de agosto de 2012.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 12 de setembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 3.329, de 12 de setembro de 2012.
(Reorganiza a Comissão Organizadora da 1ª Corrida e

Caminhada SEME Avaré/Auto Escola Lottu’s 2012 ).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a   :  -
Artigo 1º  - Fica reorganizada, na forma abaixo, a Comissão
Organizadora da 1ª Corrida e Caminhada SEME Avaré/Auto Escola
Lottu’s 2012.
AMAURI MAROTO  – Presidente;
ADÃO DE CAMPOS – Vice-Presidente;
ELIDAN ACACIO CHRISTINO – Tesoureiro;
DAULUS EDUARDO SOARES PAIXÃO – Membro;
CLODOALDO JOSÉ RODRIGUES – Membro;
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogado o Decreto nº 3.317, de 30 de agosto de 2012.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 12 de setembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 3.330, de 13 de setembro 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 29 de setembro de 2012, das
9:00 às 17:00 horas, as atividades do Gabinete do Prefeito da Estân-
cia Turística de Avaré ficam transferidas para o CSU - Centro Social
Urbano “Dr. Públio Pimentel”, na Rua Prof. Amorim nº 01 – Bairro
Plimec, nesta cidade, quando será realizado o Projeto de Ação Soci-
al – Prefeitura no Bairro.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de setembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 3.331, de 13 de setembro de 2012.
(Normatiza o Regulamento da 30ª FAMPOP -2012.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a   :  -
Artigo 1º  - Fica, pelo presente Decreto, normatizado o Regulamento
da 30ª FAMPOP - Feira Avareense da Música Popular.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de setembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

30ªFAMPOP
Feira Avareense de Música Popular

Prefeitura da Estância T urística de Avaré
Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Cultura

Abaçai Cultura e Arte
 Dias da realização: 1 1,12 13 e 14 de outubro de 2012.

Local: Concha Acústica de Avaré

1- DAS INSCRIÇÕES
As inscrições das músicas poderão ser efetuadas pessoalmente,
via correio ou via internet nos seguintes endereços, respectiva-
mente, do dia 23 de Junho a  7 de Setembro de 2012.
a- Por Correio e Pessoalmente:
a-1) Secretaria Municipal de Cultura e Lazer de Avaré
       C.A.IC. – Centro Avareense de Integração Cultural “ Djanira da
Mota e Silva”
       Rua Minas Gerais, 279- Centro
       Cep 18.700-100
       Avaré/SP
a-2) Via internet
Acessando o site: www.festivaisdobrasil.com.br.
1.1-) No caso de inscrição pelo correio,  o material deverá ser envia-
do, obrigatoriamente, para o endereço indicado na letra “a-1” do artigo
primeiro. Poderá ser remetido para tais endereços o material, descri-
to na cláusula 1.2, desde que a data de postagem via Sedex não
ultrapasse o prazo previsto para o encerramento das inscrições.
1.2-) Cada autor ou grupo poderá inscrever até três (3) músicas, medi-
ante o pagamento da taxa de inscrição de R$ 15,00 (Quinze Reais) por
música. Para efetivar a inscrição deverá ser apresentado comprovante
de depósito bancário na conta corrente do  Banco Santander - Banco
nº. 033 ; Agência 3615; C/C: 13.000.471-5; Titular da Conta Concorren-
te Município de Avaré; ou um cheque nominal em nome do  Município
de Avaré  enviado via correio junto com a inscrição. Em caso de DOC o
CNPJ é: 46.634.168/0001-50. Ficam isentas do pagamento de tal taxa
as inscrições efetuadas até o dia 19 de agosto de 2012.
Também será exigido, para a inscrição da música:
a) 05 (cinco) cópias digitadas, em papel sulfite, com o título, nome (s)
do(s) autor(es), intérprete(s) e com a letra na íntegra (exceto em caso
de música instrumental).
b) 01 ( um) CD (compact disc) com a música gravada na íntegra.
c) Ficha de inscrição, preenchida com os dados pessoais dos com-
positores e informações sobre a apresentação da música. O(s)
autor(es) deverá(ão) preencher e assinar a ficha de inscrição. No caso
de inscrição pelo correio, caso o compositor não disponha de cópia
da ficha de inscrição, deverá remeter folha à parte com as informa-
ções acerca de seus dados pessoais bem como de outros integran-
tes que defenderão a música inscrita (os dados necessários deverão
ser os mesmos da ficha de inscrição que poderão ser vistos no site
www.festivaisdobrasil.com.br),além de detalhes sobre a forma de apre-
sentação da música.
d) a partitura musical ou a cifragem harmônica da composição, caso
opte pela utilização da banda do festival. ( v. cláusula 5.2).
1.3-) No caso de inscrição pela Internet, o compositor deverá acessar
o site www.festivaisdobrasil.com.br , e seguir as orientações que cons-
tam na página “inscrição”.
1.4-) Pede-se cuidado na elaboração dos itens prelecionados na clá-
usula anterior, pois qualquer irregularidade no CD, ou mesmo sua má
qualidade, dificultarão sua identificação, podendo, inclusive, acarretar
a desclassificação da composição.
1.5-) O material de inscrição não será devolvido sob nenhuma hipótese.
1.6-) A 30ª FAMPOP aceitará a inscrição e participação de composi-
ções exclusivamente instrumentais, que estarão concorrendo como
categoria especial.
1.7-) As músicas inscritas deverão ser inéditas e originais.
I- Entende-se por inédita música que nunca tenha sido editada ou
gravada em disco ou CD com tiragem comercial, produzida e lançado
por gravadora com amplitude nacional.
II- São inéditas, para os fins do presente regulamento, todas as can-
ções lançadas precedentemente em discos de produção indepen-
dente, ou disponibilizadas na Internet.
III- Entende-se por original música não plagiada de outra já existente, con-
siderando-se aqui, tanto a parte musical como a letra da composição.
Parágrafo único- O desrespeito a tais proposições acarretará a des-
classificação da música, seja qual for a fase do festival. O não ineditismo
e a ausência de originalidade, seja em música ou letra, poderá ser
objeto de denúncia por parte dos concorrentes, uma vez instruído o
documento, com provas suficientes, até às 18:00 horas do dia 14 de
outubro de 2012.
1.8-) Dentre as músicas inscritas, serão selecionadas 24 (vinte e qua-
tro) composições, escolhidas da seguinte forma:
a) Para os compositores de todo o Brasil, exceto aqueles nascidos
ou residentes na cidade de Avaré, serão escolhidas 20 (vinte) músi-
cas por uma comissão de triagem, indicada pela Comissão
Organizadora do Festival, sendo 16 (dezesseis) cantadas e 04 (qua-
tro) instrumentais.
b) Para os compositores avareenses e regionais acontecerá a
Fampopinha - Fase Regional da Fampop - que se realizará nos dias
19,20 e 21 de Julho de 2012, no Centro Avareense ou FREA (podendo
haver mudança de local, por qualquer motivo) serão selecionadas 12
(doze) músicas de Avaré e  2 (duas) músicas da região que se classi-
ficarão diretamente para as eliminatórias nacionais da Fampop (uma
se apresentando no dia 12 de outubro e outra no dia 13 de outubro de
2012). As 12 (doze) músicas avareenses selecionadas se apresenta-

rão no dia 11 de outubro de 2012 na Eliminatória Avareense da
30º.Fampop, das quais uma Comissão Julgadora escolherá 4 (qua-
tro) músicas para as Eliminatórias da Fase Nacional ( duas se apre-
sentando no dia 12 e as outras duas no dia 13 de outubro de 2012).
2- DAS ELIMINATÓRIAS  NACIONAIS
2.1-) Em cada uma das eliminatórias nacionais, que se realizará nos
dias 12 e 13 de outubro, serão apresentadas 13 (treze) músicas ]10
(dez) nacionais {sendo 2 (duas) instrumentais}, 1 (uma) regional e
2(duas) avareenses], das quais o júri do festival escolherá 14 (quatorze)
músicas ](12 (doze) nacionais {sendo duas instrumentais} e 2(duas)
avareenses], para a final do dia 14 de outubro de 2012.
3- DA PREMIAÇÃO E DA FINAL
3.1-) Dentre as 14 (quatorze) músicas escolhidas para a final, que
será realizada no dia 14 de Outubro de 2012, serão distribuídos os
seguintes prêmios:
1º lugar..........................................................................R$9.000,00
2º lugar..........................................................................R$5.000,00
3º lugar..........................................................................R$3.000,00
Melhor Música Instrumental..............................................R$2.000,00
Melhor intérprete..............................................................R$1.000,00
Melhor letra....................................................................R$1.000.00
Melhor instrumentista......................................................R$1.000.00
Aclamação popular........................................................R$1.000.00
Melhor arranjo ................................................................R$1.000.00
Melhor música avareense.................................................R$1.000.00
OBS: A premiação será paga pela Abaçai Cultura e Arte de São Paulo
(Órgão da Secretaria de Estado da Cultura, portanto haverá desconto
da incidência de impostos.
3.2-) Além de tal premiação, serão oferecidas aos concorrentes, como
ajuda de custo, as quantias seguintes:
a) R$300,00 (trezentos reais) para cada uma das músicas classifica-
das pela comissão de triagem e cujos músicos e intérpretes residam
, predominantemente, no Estado de São Paulo;
b) R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais) para cada uma das
músicas classificadas pela comissão de triagem e cujos músicos e
intérpretes residam , predominantemente, em municípios localizados
em quaisquer dos outros Estados da Federação e cuja distância da
cidade de Avaré seja inferior a 1.200 km;
c) R$ 600,00 (seiscentos reais) para cada uma das músicas classifi-
cadas pela comissão de triagem e cujos músicos e intérpretes resi-
dam , predominantemente, em municípios localizados em quaisquer
dos outros Estados da Federação e cuja distância da cidade de Avaré
seja superior a 1.200 km;
d) R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) para cada uma das músi-
cas regionais classificadas pela comissão julgadora da Fampopinha;
e) R$ 200,00 (duzentos reais) para cada uma das músicas avareenses
classificadas para as eliminatórias nacionais.
3.3-)  A Comissão Organizadora  requererá  aos compositores, intér-
pretes e músicos classificados para a  fase nacional da Fampop as
seguintes documentações que deverão ser enviadas antecipadamen-
te, via e-mail para o responsável pela conferência dos mesmos (tais
documentações são necessárias para pagamento de ajuda de custo,
premiação e confecção de CD do festival (caso a confecção venha
acontecer):
 a-) comprovante de  residência de todos os integrantes que defende-
rão a música (Compositores, Intérpretes e músicos acompanhantes);
b-) fotocópias do RG e do CPF de todos os integrantes que defende-
rão a música (Compositores, Intérpretes e músicos).
c-) Nome artístico dos compositores, intérpretes e dos músicos acom-
panhantes.
d-) Nome completo oficial dos compositores, intérpretes e dos músi-
cos acompanhantes.
e-) E-mail, contatos telefônicos dos compositores, intérpretes e mú-
sicos acompanhantes.
f-) Declaração assinada dos compositores da música com o seguinte
conteúdo:
Declaro ainda que a(s) obra(s) supra citada(s) não depende(m) de
autorização de terceiro, não se encontra(m) registrada(s) em nenhu-
ma Editora, bem como não foi/ foram objeto de contrato de cessão de
direitos celebrado com terceiros, e torno-me (tornamo-nos) único(s)
responsável(eis) neste momento pela prova da veracidade das infor-
mações aqui prestadas.
Obs: o endereço eletrônico e contato telefônico do responsável pela
conferência dos documentos da fase nacional da Fampop:
gilsoncamara@ibest.com.br
contato telefônico: 0xx14 97282912 ou 0xx14 97303203
3.4-) Fica a Comissão Organizadora da 30ª. FAMPOP e a Abaçai
Cultura e Arte órgão cultural credenciado pela Secretaria de Estado
da Cultura de São Paulo, AUTORIZADAS pelos  compositores, intér-
pretes e músicos de cada canção classificada, através deste regula-
mento público, autorizada  gravar em um CD (sem fins comercias)
com tiragem mínima de 1000 (mil) cópias, as músicas selecionadas
para as Eliminatórias Nacionais, bem como o uso de imagens dos
mesmos como forma de divulgação.
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4- DO JÚRI
4.1-) A classificação das músicas e a atribuição de prêmios ficará a
cargo do Júri, composto de membros escolhidos pela Comissão
Organizadora, dentre músicos, produtores, jornalistas e pessoas li-
gadas à arte e à cultura em geral.
4.2-)  Ao Presidente do júri caberá a direção dos trabalhos de julga-
mento, supervisionado por pessoa indicada pela organização do fes-
tival, zelando pela autonomia e cumprimento do processo de votação,
cabendo-lhe, ainda, o voto de desempate. A comunicação oficial dos
resultados do festival ficará a cargo de tal supervisor.
5- DOS ENSAIOS E APRESENTAÇÃO
5.1-) As músicas classificadas poderão ser interpretadas pelos auto-
res ou por pessoas que eles indicarem, excluída qualquer responsa-
bilidade da Comissão Organizadora, nesse particular. Fica estabele-
cido, ainda, que cada músico ou intérprete – excetuando –se os mem-
bros da banda de apoio do festival – não poderá se apresentar  em
mais de três músicas concorrentes.
5.2-) Ao efetuar a inscrição, o participante deverá assinar sua opção
pela utilização ou não da banda do festival. Caso opte pela utilização
da banda, deverá enviar, juntamente com o material de inscrição, a
cifragem da música (harmonia), numa folha à parte , conforme previs-
to na cláusula 1.2, item d. Tal opção é irreversível. Por conseguinte,
não poderá o classificado que optou, na inscrição, pela não utilização
da banda, exigi-la posteriormente.
5.3-) A ordem de apresentação das músicas será decidida previamen-
te pela Comissão Organizadora , obedecendo a critério artístico. Tal
ordem, bem como a dos ensaios,  não poderá ser alterada sob ne-
nhuma hipótese.
5.4-) Será observado rigoroso controle dos horários de ensaio das
músicas , bem como das apresentações. Ao ser (em) comunicado da
classificação da música, seu (s) autor (es) ser (ão) cientificado (s),
também do horário de ensaio e da apresentação. O desrespeito a tais
disposições poderá sujeitar os infratores a pena de desclassificação
das respectivas músicas.
6- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1-) O Festival não se responsabilizará  por reservas em hotéis e
nem pela alimentação dos concorrentes durante os dias do Festival ,
providências estas que caberá unicamente aos músicos interessa-
dos. Para tal finalidade, a Comissão Organizadora deixa a disposição
dos participantes a seguinte relação referente aos hotéis disponíveis
na Cidade de Avaré:
Hotel Executive Casa Amarela: (14) 3732-1922
Hotel Villa Verde: (14) 3711- 11379
Avenida Apart Hotel: (14) 3711-2600
Hotel Rio Novo: (14) 3732-4178
Hotel Oásis: (14) 3733-3351
Hotel Vilarejo: (14) 3731-2379
Hotel Paraíso: (14) 3733-3713
Pousada Nossa Senhora Aparecida: (14) 3732-2763
Pousada São Vicente: (14) 3733-8557
6.2-) A simples inscrição da música na Fampop já pressupõe a acei-
tação e concordância com todos os termos do presente regulamento.
6.3-) Os casos omissos neste regulamento, ou não esclarecidos,
serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Festival.

Juca Novaes
Presidente da Comissão Organizadora

Gilson Câmara
Secretário Municipal da Cultura e Lazer de Avaré

Decreto nº 3.332, de 13 de setembro de 2012
(Dispõe sobre denominação de Via Pública.)

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 denominada Rua MARIA LISA TOTARO, a via pública,
situada nesta cidade de Avaré, na Fazenda São José, com início
junto a cerca da Rodovia SP-255, seguindo deste ponto, na confron-
tação pelo lado direito com propriedade de Rogério Guidotte; nos fun-
dos, confronta com propriedade de Paulo Totaro e do lado esquerdo
confronta com propriedade de Roque Gonçalves Mendes, via essa
sujeita a prolongamento
Artigo 2º -  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 13 de setembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

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
120 motorista carreteiro
09 operador de colhedor florestal
02 empregada domestica faxineira / diarista
01 motorista de guincho munk
01 instalador e reparador de telefonia
01 operador de trator esteira
01 operador de motoniveladora
01 operador de retroescavadeira
01 auxiliar de manutenção predial
01 nutricionista
01 cozinheiro
01 pizzaiolo
01 ajudante de padeiro
01 churrasqueiro
10 costureira industrial
01 mecânico de maquinas agrícolas
02 salva vidas
01 cuidador de idosos
01 auxiliar de recepção
02 dentista
01 professor de inglês
03 motorista de ônibus
01 trabalhador rural (Itatinga)
01 caseiro (Rubião Junior)

FALECIMENTOS
FALECIMENTOS PERÍODO DE

30/08/12 A 02/09/2012

IRMA RODRIGUES PEREIRA
*22/02/1942  +07/09/2012
INÊS ILARIO DE BRITO

*13/06/1951   +08/09/2012
BENEDITA MENDES TEIXEIRA

*02/08/1942   +08/09/2012
MARIA APARECIDA CORREA DA SILVA

*04/11/1948  +10/09/2012
LOURDES PICALHO DE CAMPOS

*23/10/1934  +10/09/2012
LAUDICENE BALDAÇARI CA TIBI

*14/01/1934   +12/09/2012
ILSA PEREIRA DE SOUZA LUZ

*02/01/1955   +12/09/2012

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

Secretaria Municipal da Indústria e Comércio.
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A equipe de Bocha da
Estância Turística de Ava-
ré, dividida em dois quin-
tetos, disputou, na última
semana, a Copa Boituva-
na de Bocha, que contou
com a participação de 32
cidades, dentre elas: Li-
meira, Boituva, Caçapava,
Caieiras, Franco da Ro-
cha, Itú, Campo Limpo,
Jundiaí, São Vicente e Sal-
to.

A Copa Boituvana de
Bocha foi dividida em duas
séries: Ouro e Prata, sen-
do que a primeira foi dis-
putada pelo quinteto for-
mado por Miguel Pauluc-
ci, Jonas Bento, Beto Ca-
milo (Betinho), Ranchinho
e Oli e, a segunda, pelo
quinteto formado por Flá-
vio Ferreira, Dê, Pitucha,
Germano e Nenecão. As
equipes, durante a compe-

E S P O R T E :

Bocha avareense é campeã da Copa Boituvana

tição, foram comandadas
pelo técnico da SEME/
Avaré, Jonas Bento.

Campeã dos 56º Jogos
Regionais da 8ª Região
Esportiva, a equipe de
Bocha da Estância Turís-

tica de Avaré, mais uma
vez, mostrou todo o seu
potencial, superando gran-
des adversários e sagran-
do-se campeã da Série
Prata e Vice-Campeã da
Série Ouro na Copa Boi-

tuvana de Bocha.
O próximo compro-

misso dessa brilhante
equipe será nos Jogos
Abertos que ocorrerão de
12 a 24 de novembro na
cidade de Bauru.

A Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré,
através da Secretaria de
Esportes, deu início aos
preparativos para o Cam-
peonato Municipal de Fu-
tebol 2012. Evento tradi-
cional do esporte avareen-
se, o campeonato já conta
mais de 20 times inscritos.

As equipes disputarão
o campeonato são: Colo-
rado, Azulão, Esporte
Nova Era, Mercado Boa
Sorte, Camisa 10, São Pe-
dro/Lajão Avaré, São Pe-
dro/Abavil, Vila Martins,
São Paulo, Atlético Bom
Sucesso, Vila Jardim,
Amigos do Betão, Améri-
ca Futebol Clube, Unidos
do Bairro Paraíso, Grêmio
Recreativo Vera Cruz A,

Avaré se prepara para o Campeonato
Municipal de Futebol de Campo

B, C e D, 3 Coqueiros,
Sport Club Portuguesa e
Vila Nova Futebol Clube.

A Secretaria Municipal de
Esportes realizará uma reu-

nião com todas as equipes na
próxima terça-feira, 18, às
19h30, na Câmara Munici-
pal de Avaré, localizada na
Avenida Misael Eufrásio Leal

n.º 999, para a realização do
sorteio das chaves.  

O início do campeona-
to está previsto para o dia
23 de setembro de 2012.
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S A Ú D E :

A Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré in-
forma a toda a população
que já estão disponíveis
para retirada na Secretaria
Municipal de Saúde os se-
guintes medicamentos:
Omeprazol 20mg, Sinvas-
tatina 20mg, Nimesulida
100mg, Carbocisteina xa-
rope, Rinosoro e Nistatina
+ Óxido de Zinco (poma-
da de assadura). Informa
ainda que o Anlodipino
5mg, medicamento utiliza-
do no tratamento da hiper-
tensão arterial, estará à dis-

População já pode retirar medicamentos
na Secretaria Municipal de Saúde

posição para distribuição a
partir dessa segunda feira,
17 de setembro de 2012.

A distribuição ocorrerá
de segunda a sexta-feira,
das 13h30 às 17h30, medi-
ante apresentação de recei-
ta médica atualizada. A Se-
cretaria Municipal de Saú-
de está localizada a Rua:
São Paulo n.º 1559, Cen-
tro, próximo a Casas Bahia.

O Governo Municipal,
com a implantação do
Disk-Saúde, triplicou o nú-
mero de consultas no mu-
nicípio, passando de 2500

para 7000 ao mês. Com
isso, a distribuição de me-
dicamentos também teve
aumento na demanda.

A meta do Governo
Municipal é igualar o nú-
mero de atendimentos
com a distribuição de re-
médios, para isso a admi-
nistração municipal está
na fase final da implanta-
ção da Farmácia Popular,
que passará atender em
novo endereço, sendo este
na Rua: Amazonas n.º
1431, próximo à Agência
dos Correios.

A Ç Ã O   S O C I A L :

No dia 25 de agosto,
sábado, a 31ª edição do
Projeto Prefeitura no Bair-
ro, realizada no Bairro Jar-
dim Paraíso, mais uma
vez foi um grande suces-
so no atendimento aos
moradores em diversas
áreas.

31ª edição do Projeto Prefeitura no
Bairro foi realizada com sucesso

No total foram realiza-
dos 4 casamentos, 17
atendimentos no Cartório
de Registro Civil, 188 aten-
dimentos na Ouvidoria
Municipal, 27 atendimen-
tos do CRAS – Centro de
Referência de Assistência
Social, 66 atendimentos e

regularização de docu-
mentos da Indústria e Co-
mércio e Habitação, 78
atendimentos médicos, 7
exames de Papanicolau, 11
atendimentos na pediatria,
65 atendimentos odonto-
lógicos, 324 aferições de
pressão arterial e testes de

glicemia, 21 orientações
jurídicas, 139 emissões de
RGs, 55 cortes de cabelo
e 89 atendimentos do
Fundo Social de Solidari-
edade.

Esta edição contou
com a participação do Mo-
vimento Força Jovem, que

prestou 200 orientações e
realizou 23 atividades ar-
tísticas com a juventude
do bairro. A ETEC, que
sempre participou do pro-
jeto, trouxe mais uma no-
vidade, sendo a prestação
de apoio jurídico, realizan-
do mais 25 atendimentos

na edição.
A Prefeitura da Estân-

cia Turística de Avaré con-
vida toda a população para
a próxima edição que ocor-
rerá no CSU – Centro So-
cial Urbano, Bairro Plimec,
no dia 29 de setembro de
2012.


