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N O T A   O F I C I A L :

Governo editou portarias e um decreto em
respostas às recomendações da CPI

O B R A S  :

A Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré in-
forma que, após receber
oficialmente o relatório da
CPI, enviado pela Câma-

ra Municipal, o Governo
Municipal editou portarias
executivas e um decreto
para aplicar instantanea-
mente algumas das reco-

mendações contidas no
documento que concluiu a
investigação, iniciada pela
atual administração.

Instituto Federal, Escola do SESI,
novo Fórum: importantes conquistas

da atual administração

C U L T U R A :

Festival Estadual de Teatro de Avaré
tem o autor de novelas Walther Negrão

como patrono
Começou na última

quinta-feira, 1º de de-
zembro, a quinta edição
do Festival Estadual de
Teatro de Avaré – FE-
SESTE -, que será rea-
lizado no anfiteatro da
Fundação Regional Edu-
cacional de Avaré, sem-
pre a partir das 20h30.
Este ano, além das apre-
sentações dos espetáculos,
acontecerão oficinas, pa-
lestras e workshops. O
autor de novelas avareen-
se Walther Negrão é o pa-
trono do festival. O avareense Walther Negrão, autor de várias novelas de sucesso

A N I V E R S Á R I O :

1ª Igreja Presbiteriana Independente
celebra 84 anos

Pague impostos municipais
sem juros e multas

T R I B U T O S :

O Governo Municipal,
através da Lei Comple-
mentar nº 159 de 03 de
novembro de 2011, que
instituiu o Programa de
Pagamento à Vista de dé-
bitos, destinado a promo-

ver o pagamento à vista,
total ou parcial de créditos
do município, decorrentes
de débitos de contribuin-
tes relativos a tributos mu-
nicipais, em razão de fa-
tos geradores ocorridos até

31 de dezembro de 2010,
ajuizados ou a ajuizar, com
exigibilidades suspensa ou
não, inclusive os decorren-
tes de falta de recolhimen-
to de valores retidos.
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04 costureiro em máquinas industriais
01 farmacêutico
01 vendedor pracista (externo)
09 garçom
01 pedreiro
01 marceneiro
01 tecnico em quimica
02 soldador
02 caldeireiro
02 serralheiro
02 ajudante de serralheiro
02 montador de estrutura metalica
01 empregada domestica
01 empregada diarista
01 auxiliar de almoxarifado
01 auxiliar de enfermagem
01 cozinheira
01 auxiliar de cozinha
01 auxiliar de topópgrafo
Estamos em novo endereço: Rua Rio Grande do Sul,

nº 1810, Centro (Prédio Centro Administrativo Municipal),
entrada pela rua Ceará.Maiores informações ligue 14-

37321414.
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INEDITORIAIS

Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social (CMAS) Sr. José Marcos Guazzellli
Filho , vem por meio deste convocar os/as Conselheiros e
Suplentes  do CMAS,  para participar da reunião Mensal  que
será realizada no dia 15//12/11  às 9:00h  na sala dos conselhos
municipais junto à Secretaria M. Assistência  e Desenvolvimento
Social  sito a Rua Rio Grande do Sul, 1750, fundos.
Pautas:

· Leitura da Ata
· Verificação de Documentos encaminhados

A participação de todos é muito importante, em caso de imprevistos
favor informar por escrito.

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA

CONVOCAÇÃO

O  Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA,  Sr. Rubens Renato Pereira,   vem por
meio deste convocar  o (as)  Conselheiros e Suplentes    para
reunião Mensal  na data de 06/12/2011 as 9:00 h  na sala dos
Conselhos Municipais na Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social - SEMADS  sito a Rua Rio Grande do Sul,
1750 (fundos).
Pauta :

·Leitura da Ata e outras providencias.

Contamos com a  presença de todos  no caso de imprevistos, favor
comunicar por escrito com antecedência

Conselho Municipal do Idoso - CMI

CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Municipal do Idoso Sra. Maria Célia
Moreira vem por meio deste convocar o/a Conselheiro (s) e
Suplente(s)  do CMI,  para participar da reunião Mensal que será
realizada no dia 05//12/11  às 09h  na sala dos Conselhos Municipais
sito a Rua Rio Grande do Sul, 1750 (fundos).
Pauta:
· Leitura de Ata e outras providências

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

Conselho Municipal da Pessoal Portadora de Deficiência
CMPPD

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Pessoas Portadoras de
Deficiência (CMPPD), Sr. José Ricardo Cegarra,   convoca o/a
Conselheiros e Suplentes  ,  para  Reunião Mensal  que será
realizada no dia 08/12/11  às 9:00 horas  , na sala dos Conselhos
Municipais, sito à rua Rio Grande do Sul, 1750 – fundos.
Pauta:
· Leitura da Ata e Outras providências
· Elaboração de Plano de T rabalho 2012

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

AREA Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos
e Agrônomos de Avaré

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA  GERAL ORDINARIA

A AREA - Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos e
Agrônomos de Avaré, em atendimento ao Artigo 82 dos Estatutos
Sociais, convoca seus associados, quites e em pleno gozo de
seus direitos, para Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no
dia 11 de dezembro de 2011, às 10h30m em primeira convocação
e às 10h45m em segunda convocação, em sua sede à Rua dos
Engenheiros, 26 – Colina da Boa Vista – Município de Avaré –
Estado de São Paulo, para deliberarem conforme a ordem do dia:

1. Discussão e aprovação do relatório das Contas referente ao
exercício social 2011;
2. Discussão e aprovação do orçamento para o exercício 2012;
3. Discussão e aprovação dos valores de contribuições para o
exercício de 2012;
4. Apresentação do relatório de atividades do exercício 2011;
5. Apresentação do programa de gestão exercício 2012;
6. Eleição para renovação de um terço do Conselho Deliberativo e
respectivos suplentes;
7. Eleição dos membros do Conselho Fiscal com mandato para
2012;
8. Eleição dos membros da Comissão de Ética e Disciplina
Profissional com mandato para 2012;
9. Eleição dos membros para Comissão Auxiliar de Fiscalização;

As inscrições para os itens 06, 07, 08 e 09 deverão ser efetuadas
junto à secretaria da Entidade até as 10h30m do dia 08 de dezembro
de 2011.

Avaré, 28 de novembro de 2011.

Eng. Civil Paulo Henrique Ciccone
CREA-SP 0600690160

Presidente da Diretoria Executiva

PORTARIA

Port aria Nº 41/2011

Nahscir Mazzoni Negrão, Diretor Presidente, do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré, no
uso das atribuições conferidas pelo Artigo 85, Inciso VI da Lei
Municipal nº 938 de 23 de maio de 2007, publicada no Semanário
Oficial do Município em 26 de maio de 2007, tendo em vista o que
consta no Processo nº 30/2011, referente à Concessão de Pensão
por Morte.

Resolve:

Conceder Pensão por Morte  com proventos integrais a partir de
08 de outubro de 201 1, a Senhora Joana Paula Sanches
tavares, brasileira, viúva, portadora do RG nº 292650619 - SSP-
SP, CPF nº 20243346875 e a Senhora AMÉLIA  DE FÁTIMA
SANCHES VICENTE, brasileira, menor, certidão de nascimento

Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social (CMAS) Sr. José Marcos Guazzellli
Filho , vem por meio deste convocar os/as Conselheiros e
Suplentes  do CMAS,  para participar da reunião Extraordinária
que será realizada no dia 05//12/11  às 15 horas  na sala dos
conselhos municipais junto à Secretaria M. Assistência  e
Desenvolvimento Social  sito a Rua Rio Grande do Sul, 1750,
fundos.
Pautas:

·Avaliação do PMAS

A participação de todos é muito importante, em caso de imprevistos
favor informar por escrito.

lavrada às fls 240, sob o nº38291, do livro nºA-59 de assentamentos
de nascimentos do Cartório de Registro Civil da Comarca de Avaré,
em razão do falecimento do ex servidor Senhor JOSÉ BENEDITO
VICENTE, servidor do quadro efetivo da Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, lotado no cargo de ZELADOR DE ZOONOSE,
RG:2044217, CPF:07202093820, Título de Eleitor:12239330108, PIS/
PASEP:12126802339, com fundamento no inciso II, do artigo 37, da
Lei Municipal 938/2007 c.c. inciso II, do parágrafo 7º, do artigo 40
da CF/88, acrescido pela E.C.41/2003 e artigo 66 da O.N. MPS/SPS
02/2009, com proventos mensais integrais, divididos em duas cotas
de igual valor, sendo uma devida à título vitalício à Senhora Joana
Paula Sanches Tavares e outra a título temporário a Senhora Amélia
de Fátima Sanches Vicente.
 Avaré, 21 de novembro de 2011.

  Nahscir Mazzoni Negrão                        Hélcio Luciano Barboza
     Diretor Presidente                                Coordenador de Benefícios

Portaria nº 5.463, de 29 de novembro de 201 1.

(Dispõe sobre determinação de providência em acatamento as
recomendações da Comissão Parlamentar de Inquérito 001/2011.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
acatando recomendação  n. 01, constante do relatório final exarado
pela Comissão Parlamentar de Inquérito n. 001/2011, bem como em
continuidade as providências anteriormente já adotadas pelo
Executivo, R E S O L V E, pela presente Portaria, determinar ao
Departamento de Contabilidade e Tesouraria que se abstenha de
realizar qualquer pagamento referente a eventuais créditos por
ventura ainda existentes para as empresas abaixo relacionadas,
até que o DAC e a Procuradoria do Município analise e recomende
o pagamento dos eventuais créditos, atestando a sua regularidade;
João Fragoso Junior-ME
Fernanda Natal –ME
Verdelimp Plantio de Grama L TDA ME
Eder José de Almeida Serviços ME
Cristiano Carvalho de Lima ME
Mariano T avares Filho ME
Sólon Serviços Agrícolas e Industriais
Casa Nova S/A Civil Ltda
Paulo José de Moura ME
Isac Crivelli de Souza ME
Benedito Machado de Oliveira Filho ME
Construtora e T erraplanagem Marebru Lt da
Aparecido de Oliveira Urbanização
Avaterra T erraplanagem Lt da
Rodolfo T amassia Bernábio ME

REGISTRE-SE   E     CUMPRA-SE.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de novembro de
2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Portaria nº 5.464, de 29 de novembro de 201 1.

(Dispõe sobre determinação de providência em acatamento as
recomendações da Comissão Parlamentar de Inquérito 001/2011.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
acatando recomendação  n. 02, constante do relatório final exarado
pela Comissão Parlamentar de Inquérito n. 001/2011, bem como em
continuidade as providências anteriormente já adotadas pelo
Executivo, R E S O L V E, pela presente Portaria, determinar ao
Departamento de Licitações e Compras que até a finalização da
analise quanto a regularidade, ou não, dos contratos celebrados
com as empresas abaixo relacionadas, que o Município se abstenha
de celebrar novos contratos com as mesmas:
João Fragoso Junior-ME
Fernanda Natal –ME
Verdelimp Plantio de Grama L TDA ME
Eder José de Almeida Serviços ME
Cristiano Carvalho de Lima ME
Mariano T avares Filho ME

Ouvidoria Municipal:
0800-7700133
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Sólon Serviços Agrícolas e Industriais
Casa Nova S/A Civil Ltda
Paulo José de Moura ME
Isac Crivelli de Souza ME
Benedito Machado de Oliveira Filho ME
Construtora e T erraplanagem Marebru Lt da
Aparecido de Oliveira Urbanização
Avaterra T erraplanagem Lt da
Rodolfo T amassia Bernábio ME

REGISTRE-SE   E     CUMPRA-SE.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de novembro de
2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Port aria nº 5.465, de 29 de novembro de 201 1.

(Dispõe sobre determinação de providência em acatamento as
recomendações da Comissão Parlamentar de Inquérito 001/2011.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
acatando recomendação  n. 03, constante do relatório final exarado
pela Comissão Parlamentar de Inquérito n. 001/2011, bem como em
continuidade as providências anteriormente já adotadas pelo
Executivo, R E S O L V E, pela presente Portaria, determinar ao
Departamento de Licitações e Compras que se abstenha de
contratar serviços por dispensa de licitação quando o total das
despesas anuais não se enquadrarem no limite estabelecido no
art. 24, inciso 2, da Lei 8.666/1993.

REGISTRE-SE   E     CUMPRA-SE.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de novembro de
2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Port aria nº 5.466, de 29 de novembro de 201 1.

(Dispõe sobre determinação de providência em acatamento as
recomendações da Comissão Parlamentar de Inquérito 001/2011.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
acatando recomendação  n. 04, constante do relatório final exarado
pela Comissão Parlamentar de Inquérito n. 001/2011, bem como em
continuidade as providências anteriormente já adotadas pelo
Executivo, R E S O L V E, pela presente Portaria, determinar ao
Departamento de Licitações e Compras que instrua os processos
de contratação direta segundo os procedimentos estabelecidos no
art. 26, parágrafo único, da Lei 8.666/93 de modo que sejam
devidamente formalizados os elementos requeridos pelo incisos I,
II e III deste dispositivo legal, por meio de expedientes específicos e
devidamente destacados no processo, caracterizando a motivação
do ato administrativo e juntando justificativa de preços que
demonstrem,  item a item, a adequação dos preços aqueles
praticados no mercado local, assim como parecer jurídico
conclusivo, que opine inclusive sobre à adequação dos preços
unitários propostos pela empresa selecionada.

REGISTRE-SE   E     CUMPRA-SE.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de novembro de
2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Port aria nº 5.467, de 29 de novembro de 201 1.

(Dispõe sobre determinação de providência em acatamento as
recomendações da Comissão Parlamentar de Inquérito 001/2011.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
acatando recomendação  n. 05, constante do relatório final exarado

pela Comissão Parlamentar de Inquérito n. 001/2011, bem como em
continuidade as providências anteriormente já adotadas pelo
Executivo, R E S O L V E, pela presente Portaria, nomear a Comissão
de Fiscalização que será integrada pelos servidores abaixo
relacionados, a qual em conjunto terá a incumbência de atestar a
conclusão(efetiva execução) dos contratos administrativos
celebrados pelo município.

José Vasconcelos de Araújo Silva
José Bento Correia
Célia Vitória Dias Scucuglia

REGISTRE-SE   E     CUMPRA-SE.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de novembro de
2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Portaria nº 5.468, de 29 de novembro de 201 1.

(Dispõe sobre determinação de providência em acatamento as
recomendações da Comissão Parlamentar de Inquérito 001/2011.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
acatando recomendação  n. 08 , constante do relatório final
exarado pela Comissão Parlamentar de Inquérito n. 001/2011, bem
como em continuidade as providências anteriormente já adotadas
pelo Executivo, R E S O L V E, pela presente Portaria, determinar a
Comissão de Sindicância responsável pela apuração dos fatos
descritos na Portaria n. 132 de 03/10/2011 que inclua no rol dos
sindicados os responsáveis pelos Departamentos de Contabilidade
e Tesouraria e Licitações e Compras.

REGISTRE-SE   E     CUMPRA-SE.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de novembro de
2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Portaria nº 5.471, de 29 de novembro de 201 1.

(Dispõe sobre determinação de providência em acatamento as
recomendações da Comissão Parlamentar de Inquérito 001/2011.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
acatando recomendação  n. 10 , constante do relatório final
exarado pela Comissão Parlamentar de Inquérito n. 001/2011, bem
como em continuidade as providências anteriormente já adotadas
pelo Executivo, R E S O L V E, pela presente Portaria, determinar
aos Departamentos de Contabilidade e Tesouraria que observem,
de forma rigorosa, sob pena de responsabilidade, as formalidades
para a efetivação dos pagamentos aos fornecedores e prestadores
de serviços, em especial os que dizem respeito a necessidade de
analise de documentos pelo DAC.

REGISTRE-SE   E     CUMPRA-SE.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de novembro de
2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Portaria nº 5.472, de 29 de novembro de 201 1.

(Dispõe sobre determinação de providência em acatamento as
recomendações da Comissão Parlamentar de Inquérito 001/2011.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
acatando recomendação  n. 12 , constante do relatório final
exarado pela Comissão Parlamentar de Inquérito n. 001/2011, bem
como em continuidade as providências anteriormente já adotadas
pelo Executivo, R E S O L V E, pela presente Portaria, determinar a
Secretaria Municipal de Administração, com auxilio do Departamento

de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal que adote as
providências cabíveis no sentido de que, doravante, as nomeações
de cargos em comissão sejam direcionadas, preferencialmente, a
servidores ocupantes de cargos efetivos, adotando- se para tanto
critérios essencialmente técnicos.

REGISTRE-SE   E     CUMPRA-SE.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de novembro de
2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Portaria nº 5.473, de 29 de novembro de 201 1.

(Dispõe sobre determinação de providência em acatamento as
recomendações da Comissão Parlamentar de Inquérito 001/2011.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
acatando recomendação  n. 13, constante do relatório final exarado
pela Comissão Parlamentar de Inquérito n. 001/2011, bem como em
continuidade as providências anteriormente já adotadas pelo
Executivo, R E S O L V E, pela presente Portaria, determinar a
Secretaria Municipal de Administração, com auxilio do Departamento
de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal que adote as
providências cabíveis no sentido de que, doravante, as nomeações
de cargos políticos sejam direcionadas, preferencialmente, a
pessoas que possuam comprovada capacitação técnica para o
exercício das funções inerentes ao respectivo cargo.

REGISTRE-SE   E     CUMPRA-SE.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de novembro de
2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Santa Casa De Misericór-Santa Casa De Misericór-Santa Casa De Misericór-Santa Casa De Misericór-Santa Casa De Misericór-
dia de Avarédia de Avarédia de Avarédia de Avarédia de Avaré

Torna  público que requereu na CETESB a
Renovação de Licença de Operação para a

atividade de “Hospital”,  à Rua Paraíba, nº 1003
– Centro – Avaré – SP - CEP 18700-110

Portaria nº 5.474, de 29 de novembro de 201 1.

(Dispõe sobre determinação de providência em acatamento as
recomendações da Comissão Parlamentar de Inquérito 001/2011.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em
face do relatório final exarado pela Comissão Parlamentar de
Inquérito n. 001/2011, bem como em continuidade as providências
anteriormente já adotadas pelo Executivo, R E S O L V E, pela
presente Portaria, determinar a Secretaria de Gabinete que
providencie a remessa de cópia das portarias editadas por esta
administração em atendimento as recomendações constantes o
relatório final da Comissão supra citada, a todos os departamentos
nela citados que devem constar o protocolo dos seus responsáveis
em via a ser arquivada, ao Ministério Público local, ao Ministério
Público Federal, Receita Estadual, Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, Delegacia Seccional de Policia de Avaré, Procuradoria
Geral do Município, a todos os vereadores em exercício perante a
Câmara Municipal de Avaré, ao Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, para que seja juntado aos autos do procedimento criminal
em tramite perante aquele órgão, para ciência e eventuais
providências cabíveis.

REGISTRE-SE   E     CUMPRA-SE.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de novembro de
2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

AVARÉ, 03 DE DEZEMBRO DE 2011SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 5404



DECRETOS

Decreto nº 2.975, de 22 de novembro de 201 1

(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:

Art. 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
Departamento de Contabilidade e Orçamentos da Prefeitura da
Estância Turística de Avaré um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no
valor de R$ 39.404.80 (Trinta e nove mil, quatrocentos e quatro
reais e oitenta centavos), para atendimento de despesas oriundas
do repasse de Recursos Financeiros do Governo Federal,  EXCESSO
DE ARRECAÇÃO, na conformidade da funcional programática e
modalidade de aplicação detalhada abaixo:

Art. 2º - P ara cobertura das despesas com a Execução desta Lei
serão utilizados os recursos provenientes do EXCESSO DE
ARRECADAÇÃO do exercício pertencentes a recursos oriundos
de CONVÊNIO FEDERAL – PISO VARIAVEL DE VIGILANCIA E
PROMOÇÃO DA SAUDE  - PVVPS.

Art. 3º  –  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de novembro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 2.979, de 24 de novembro de 201 1.

(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
Municipal de Defesa Civil – COMDEC:

ANTONIO JUSTINO MARTINS DA COSTA –Coordenador;
MARCELO HENRIQUE ANDRADE – Diretor Operativo;
JOSÉ VASCONCELOS DE ARAUJO SILVA – Vice-Diretor Operativo;
OSCAR AYRES – Secretário Setor Operativo;
ANTONIO CARLOS DIAS- 2º Secretário do Setor Operativo
GIANI MARIA CEGARRA AREDES PEREIRA – Diretora Técnica;
FLAVIO VALETIM DENARDI – Vice-Diretor Técnico;
REGIANE ARRUDA DAFFARA – 1ª Secretária
PAULO ROBERTO VILLA- 2º Secretário
MARCELO ALVES DE GÓES – Setor de Apoio Operativo
MARCIO PASCOAL NESPECA- Setor de Apoio Operativo
KELLY N. RODRIGUES DA SILVA-Setor de Apoio Operativo

MARICY GARCIA - Setor de Apoio Operativo
MARIA DE FÁTINA GOMES - Setor de Apoio Operativo
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 24 de novembro de
2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 2.983, de 29 de novembro de 201 1

(Dispõe sobre revogação de Decreto.)

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 Revogado o Decreto nº 2.981, de 25 de novembro
de 2011, que dispõe sobre declaração de utilidade pública a área
de terras de propriedade de Delle Sedie Administração de Bens e
Oeste Turismo e Hotelaria Ltda.

Artigo 2º -  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 29 de novembro de
2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

Decreto n.º 2.984, de 29 de novembro de 201 1.

(Nomeia Comissão para avaliar recomendações da Comissão
Parlamentar de Inquerito n. 001/2011)
ROGELIO 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 nomeada a Comissão para ultimar analises das
recomendações constantes dos itens 6, 7, 9 e 11 do relatório final
da CPI 001/2011, que deverá no prazo de 30 dias, prorrogavel por
igual periodo, apresentar relatório conclusivo referente as
recomendações constantes nos itens supra-citados.

Presidente:  Marcelo Holtz
Vice-Presidente: Luiz Carlos Dalcim
Relator:  Antonio Carlos Garcia Pereira

Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 29 de novembro de
2011.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto n.º 2.988, de 30 de novembro de 201 1.

(Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal , de acordo
com Lei Complementar nº 50 , de 07 de janeiro de 2005,
combinada com a Emenda   a Lei Orgânica n.º 01 , de 19 de
janeiro de 1.993.)

ROGELIO 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 exonerado do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO , criado pela Lei Complement ar nº 50 , de 07 de
janeiro de 2005, combinada com a Emenda à Lei Orgânica n.º 1, de
19 de janeiro de 1.993, o Senhor CARLOS ALBERT O ESTATI, a
partir desta data.

Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 30 de novembro de
2011.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

DECRETO nº. 2989 de 01 de dezembro de 2.01 1.
 (Regulamenta o Sistema de Avaliação de Desempenho dos
servidores e empregados do Município da Estância Turística de
Avaré em estágio probatório.)

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA, PREFEITO da Estância Turística de
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Considerando a necessidade de regulamentar o Sistema de
Avaliação do desempenho dos servidores e empregados do
Município da Estância Turística de Avaré, durante o Estágio
Probatório,

DECRETA:

Art. 1º -  O Sistema de Avaliação de Desempenho dos Servidores e
Empregados Públicos do Município da Estância Turística de Avaré
durante o Estágio Probatório reger-se-á pelo disposto no presente
decreto e, nos casos omissos neste dispositivo, de forma
subsidiária, pelas legislação estadual e federal pertinente a matéria,
ou ainda por deliberação da Comissão.

Art. 2º -  Os cargos públicos que integram o Plano de Cargos,
Carreiras e Vencimentos, bem como suas respectivas atribuições,
estão descritos no Anexo I – Quadro de Pessoal Permanente, da
Lei Complementar n°. 126 de 02 de junho de 2.010 e da Lei
Complementar n°. 127 de 30 de junho de 2.010.

Parágrafo único –  Os empregados públicos do Município da
Estância Turística de Avaré, apesar de não terem direito a
estabilidade no emprego público, estão sujeitos a avaliação de
desempenho durante os mesmos períodos e condições dos
servidores municipais em estágio probatório de que trata este
Decreto.

Art. 3º -  A avaliação de Desempenho de Estágio Probatório será
efetivada através do preenchimento de formulários próprios, a ser
efetivado pela chefia imediata e pela Comissão Permanente de
Avaliação de Desempenho do Servidor ou Empregado durante o
Estágio Probatório, objetivando, no que couber, a aplicação dos
institutos da avaliação definidos na Lei Complementar n°. 126 de 02
de junho de 2.010.

Art. 4º –  Os servidores em efetivo exercício na Estância Turística
de Avaré ficarão sujeitos à avaliação contínua relativa à aferição
do seu desempenho funcional, com vistas a aquisição da
estabilidade no cargo público para o qual foi contratado, após
regular aprovação e classificação em concurso público.

Art. 5º –  O interstício para a primeira avaliação será de 180 (cento
e oitenta) dias, e as demais serão de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias de efetivo exercício no desempenho das funções
inerentes ao cargo ou emprego para o qual foi o avaliado admitido,
a serem realizadas, preferencialmente, no 06°, 18º e no 30° mês,
contados da data da posse no cargo ou emprego, com base nas
situações constituídas e compreendidas nos meses que antecedem
à data da avaliação.

§1º – Quando o servidor ou empregado for reprovado em uma
avaliação, o mesmo deverá ser submetido a uma nova avaliação
no prazo de 90 (Noventa) dias contados da data da ciência do
resultado final.
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§2º – Se o servidor ou empregado incorrer em nova reprovação
deverá ser recomendada, pela Comissão, a sua demissão.

Art. 6º –  Na apuração do tempo líquido de efetivo exercício para
determinação de cada interstício das avaliações, serão incluídos
os períodos de afastamento decorrentes de:

I – férias;
II – casamento;
III – luto;
IV – licença paternidade;
V – licença-saúde de até 15 (Quinze) dias;
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VI – outros licenças ou afastamentos que não ultrapasse o período
de 15 (Quinze) dias.

Art. 7º -  Na apuração de tempo líquido de efetivo exercício para
determinação do interstício da avaliação, serão deduzidos os
períodos de afastamento decorrentes de:

I – faltas injustificadas;
II – licença maternidade;
III – licença por motivo de doença em pessoa da família;
IV – suspensão;
V – reclusão;
VI – afastamento para o exercício de mandato eletivo federal,
estadual, municipal;
VII – qualquer outro motivo não incluso na exceção de que trata o
artigo anterior, que implique no afastamento do servidor do exercício
de suas funções por prazo superior a 15 (quinze) dias.

Art. 8º  - Na avaliação de desempenho, para efeito de aprovação
no estágio probatório, serão observados 10 (dez) fatores, como
segue:

1. Assiduidade e Pontualidade  – Avaliar a qualidade de ser
assíduo, mediante verificação da freqüência sem faltas e avaliar o
cumprimento dos horários previstos para o exercício de suas
atividades e da inexistência de atrasos nas entradas, saídas
antecipadas e ausências durante o expediente.

2. Disciplina – Avaliar o servidor relativamente à ordem, o respeito
às leis e às normas e o irrestrito cumprimento dos deveres de
servidor público.

3. Cordialidade - Considerar a maneira pela qual o servidor acata
e cumpre as ordens recebidas, a forma pela qual segue normas
disciplinares e a freqüência com que o servidor observa a hierarquia
funcional.

4. Eficiência  – Avaliar a capacidade e habilidade de desenvolver
trabalhos com menor custo possível, mediante verificação do
atendimento de objetivos e metas de desempenho, em maior
quantidade e melhor qualidade, cumprindo na execução de suas
tarefas os prazos de término e entrega de trabalhos; o interesse
do servidor de se colocar sempre à frente das necessidades do
serviço, buscando satisfazê-las sempre a tempo, tomando
providências para apresentar no devido momento, as tarefas
executadas ou a solução esperada.

5. Iniciativa  – Avaliar a capacidade de propor e/ou adotar soluções
para os problemas que surjam no trabalho, independentemente de
ordem ou solicitação superior; a freqüência com que propõe ou
adota medidas para enfrentar ou resolver problemas;
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6. Criatividade  - Capacidade de encontrar alternativas ou novos
padrões para resolver situações cuja solução exceda os
procedimentos de rotina, e ainda, apresentar propostas, tomar
decisões e assumir a responsabilidade e liderança de trabalhos.

7. Responsabilidade  – Avaliar de que forma o servidor conserva
os materiais, instalações físicas e equipamentos a que tem acesso
em seu ambiente de trabalho, cuidando/resguardando informações,
valores e/ou pessoas a que tem acesso em virtude do desempenho
de suas atividades.

8. Comunicação e Relacionamento Interpessoal  – Avaliar a
maneira como o servidor convive com os seus superiores, iguais e
subordinados; a capacidade de se relacionar com colegas de
trabalho e chefias de forma cordial e amistosa mesmo em situações
adversas, mantendo o espírito de companheirismo, bem como
comunicar-se com clareza e objetividade, compartilhando
conhecimentos, cooperando e participando ativamente com os
demais integrantes da equipe e a sociedade, contribuindo para o
alcance dos objetivos da Instituição.

9. Desempenho Profissional  – Avaliar o grau de conhecimento
e domínio que o servidor possui sobre o trabalho inerente às suas
atribuições, de acordo com o cargo exercido pelo mesmo.

10. Idoneidade Moral  - Avaliar a conduta do servidor na execução
de suas atribuições com probidade, moralidade, lealdade, decoro e
zelo, demonstrando sempre a valorização do elemento ético na
sua conduta e observar o registro de atos ou fatores de
comportamento social que desabone sua conduta pessoal.

Parágrafo único – O servidor ou empregado reprovado no fator
de avaliação constante no item 1 (Um) estará automaticamente
reprovado na conclusão da respectiva avaliação.

Art. 09º  – A Comissão de Avaliação de Desempenho de Estágio
Probatório será composta por 07 (sete) servidores estáveis, com
10 (dez) anos ou mais de efetivo exercício, na sua forma plena,
devendo ser presidida por um de seus membros, o qual será eleito
pelos seus pares.

Parágrafo Único -  A Comissão de Avaliação de Desempenho de
Estágio Probatório será composta por 01 (um) representante da
Secretaria Municipal de Administração, 01 (um) representante da
Procuradoria Geral do Município, 02 (dois) representantes do
Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, 02
(dois) representantes do Sindicato dos Servidores Municipais de
Avaré e 01 (um) representante da Associação dos Servidores
Municipais de Avaré, mediante Decreto Municipal.

Art. 10°  – Serão avaliados todos os servidores em efetivo exercício
na Prefeitura da Estância Turística de Avaré, exceto aqueles
exclusivamente comissionados.

Parágrafo Único – É vedada a cessão de servidor a outro órgão
ou entidade, bem como desvio de função durante o Estágio
Probatório, exceto se a cessão ocorrer em virtude de convênio
celebrado com outro Órgão Público.
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Art. 11°  - O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo,
ao entrar em exercício ficará sujeito a estágio probatório.

§ 1º - O estágio probatório terá a duração mínima de 36 (trinta e
seis) meses e somente após este período, se aprovado, o servidor
será confirmado no cargo e declarado estável no serviço público.

§ 2º – Na hipótese de ser o servidor reprovado em 02 (duas)
avaliações poderá o mesmo ser imediatamente desligado,
encerrando – se antecipadamente a sua avaliação.

Art. 12°  – Em cada etapa o servidor será avaliado pelo seu chefe
mediato, imediato ou na falta destes pelo Secretário Municipal.

Parágrafo Único - Em caso de impedimento de qualquer um dos
avaliadores, ou ausência do chefe mediato, poderão promover a
avaliação o substituto legal, ou na sua falta, um servidor estável,
lotado na mesma unidade do avaliado e que o tenha acompanhado
durante o período de avaliação.

Art. 13° -  Considerar-se-á aprovado o servidor que obtiver média
de, no mínimo, 70% da pontuação máxima nas avaliações.

Parágrafo único -  A avaliação será considerada insuficiente
quando o servidor não alcançar a pontuação mínima prevista neste
artigo e por conseqüência, não terá adquirido estabilidade.

Art. 14° -  Ao servidor ou empregado reprovado é garantido o
direito de recurso, o qual será julgado pela totalidade dos integrantes
da Comissão de Avaliação de Desempenho de Estágio Probatório,
devendo o recurso indicando os seus fundamentos fáticos e de
direito, bem como as provas com que pretende provar tudo quanto
alegado, ser apresentado no prazo de até 05 (cinco) dias após a
ciência de sua reprova.

Art. 15° - Os servidores e empregados aprovados no estágio
probatório terão o resultado final homologado pelo Secretário
Municipal de Administração.

§ 1º - Do ato de homologação decorrerá:

a – Ao servidor público, no caso de aprovação final, a estabilidade
no cargo público para o qual foi avaliado;

b – Ao empregado público, no caso de aprovação, a permanência
por prazo indeterminado no emprego público para o qual foi
avaliado;

c – Aos servidores e empregados públicos, no caso de reprovação,
a demissão ou rescisão de seu contrato de trabalho.

§ 2º - O servidor considerado apto para o cargo será declarado
estável por Portaria do Secretário Municipal de Administração,
publicada no Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré.
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Art. 16° - Os casos não previstos neste Decreto deverão serão
dirimidos pela Comissão de Avaliação de Desempenho de Estágio
Probatório, por deliberação da maioria absoluta da Comissão
Permanente de Avaliação de Estágio Probatório.

Art. 17° - Estarão sujeitos a avaliação de Estágio Probatório os
servidores e empregados admitidos a partir de janeiro/2006, desde
que ainda não formalmente aprovados.

Parágrafo Único – As avaliações efetuadas nos anos de 2006,
2007 e 2008 ficam ratificadas devendo o seu resultado integrar a
avaliação final a ser desenvolvida pela Comissão Permanente de
Avaliação de Estágio Probatório.

Art. 18° - Este Decreto entrará em vigor a partir de sua publicação.

Art. 19° - Revogando-se as disposições em contrário.

Estância Turística de Avaré, ao dia 01 do mês de dezembro do ano
de 2.011.

ROGÉLIO BARCHETTI URREA
PREFEITO
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TRATIVO E NAS BANCAS.

Decreto n.º 2.990, de 2 de dezembro de 201 1.

(Dispõe sobre declaração de utilidade 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 declarada de utilidade pública, para os fins de
desapropriação amigável ou judicial, o HOTEL JURUMIRIM, prédio
comercial com quatro pavimentos, localizado na Rua Alagoas nº
1475, nesta cidade, com área do terreno de 154,70 m2 e área
construída de 834,80 m2, imóvel objeto da matricula nº 23.420-A.

Artigo 2.º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 02 de dezembro de
2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
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LEGISLATIVO

ORDEM DE SERVIÇO

 PROCESSO Nº 15/2011 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2011

Fica a empresa EMPREITEIRA DE OBRAS VALE DO RIO PARDO
LTDA - EPP, com sede na Rua Benjamin Constant, nº 840, centro,
CEP 18.900-000, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, inscrita no
CNPJ sob nº 08.161.039/0001-00, neste ato representado pelo Sr.
RICARDO MARTINS BELLINA TI, brasileiro, viúvo, engenheiro civil,
portador da cédula de identidade RG nº 4.843.384, inscrito no CPF
sob nº 908.182.708-10, vencedor da Concorrência Pública nº 01/
2011 – Processo 15/2011 autorizado a iniciar a prestação de
serviços e o fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra e
equipamentos necessários, conforme projetos, planilhas,
orçamentos, cronogramas e especificações para a continuidade
da obra do novo Prédio da Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré, conforme ART nº 92221220111357865.
Estância Turística de Avaré, aos 24 de novembro de 2011.

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA  BIAZON
Presidente da Câmara

TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL AO CONVÊNIO
CELEBRADO EM 18 DE FEVEREIRO DE 2009- CONVÊNIO PARA
REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO
A ESTUDANTES QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A CÂMARA DE
VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ E O CENTRO
DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE PROCESSO NO 38/
2009- CONVÊNIO NO 01/2009.

Aos trinta de novembro de dois mil e onze, nesta cidade de Avaré,
Estado de São Paulo, os signatários deste Convênio, de um lado a
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
AVARÉ, inscrita no CNPJ sob n.º 50.366.491/0001-67, com sede
na Avenida Prefeito Misael Euphrasio Leal, 999 – Centro, neste ato
representada por sua Presidente, Senhora MARIALVA ARAUJO
DE SOUZA BIAZON , brasileira, casada, portadora da cédula de
identidade RG nº 14.931.966 SSP/SP, inscrita no CPF sob n.º
123.042.701-16, domiciliada nesta cidade, doravante denominada
CONCEDENTE e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
– CIEE , associação filantrópica de direito privado, sem fins
lucrativos, beneficente de assistência social e reconhecida de
utilidade pública federal, estadual e municipal, inscrita no CNPJ/MF
sob nº 61.600.839/0001-55, com sede à Rua Tabapuã, 540, Itaim,
CEP 04.533-001, São Paulo/SP, e com Unidade de Operação em
Avaré, doravante denominado CONVENENTE,  neste ato
representado pelo seu Superintendente de Atendimento do Estado
de São Paulo, senhor LUIZ GUSTAVO COPPOLA , brasileiro,
separado judicialmente, portador da carteira de identidade no

16.459.046-8 – SSP/SP e do CPF no 076.443.238-99, na presença
das testemunhas abaixo, ajustam o presente termo de prorrogação
contratual ao convênio celebrado em 18 de fevereiro de 2009 nos
seguintes termos:

CLÁUSULA  PRIMEIRA- DA ALTERAÇÃO
1) Fica alterada a cláusula sétima do convênio, prorrogando o
prazo de vigência nos seguintes termos:

CLÁUSULA SÉTIMA- Do prazo de Vigência- O presente Convênio
ter vigência até 31 de dezembro de 2012, podendo ser prorrogado
por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta)
meses, mediante formalização de Termo Aditivo, após assentimento
prévio das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do
término da vigência, de acordo com o que prescreve o art. 57,
inciso II, da Lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA- DA RATIFICAÇÃO
Permanecem expressamente ratificadas as demais cláusulas e
condições do convênio original.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 30 de
novembro de 2011.

 MARIALVA ARAUJO DE SOUZA  BIAZON
Presidente da Câmara

Contratante

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
 Luiz Gustavo Coppola

Contratada

ORDEM DO DIA

CIRCULAR N º 41/2011 - DG
Avaré, 01 de dezembro de 2.01 1.

Exmo. (a) Sr. (a) Vereador (a)

LEMBRETES
Entrega da Medalha Reconhecimento Comunitário de Segurança,
nos termos do Decreto Legislativo n.º 267/2011 e de Diplomas de
“HONRA AO MÉRITO”, nos termos dos Requerimentos nºs. 1598 e
1734/2011

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 05/
12/2011 - Segunda Feira – às 18h00min.

Pela presente levo ao seu conhecimento que, a Exma. Sra.
Presidente Vereadora Marialva A. S. Biazon  designou  para a
Ordem do Dia da Sessão Ordinária de  05 de dezembro do corrente
ano, que tem seu inicio marcado para as 18h00min,  a seguinte
matéria:

1. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 18/2011 - Discussão
Única – Maioria Qualificada
Autoria:- Ver. Roberto Araujo
Assunto:  Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Benemérito
ao Doutor JORGE CARDOSO DE OLIVEIRA e dá outras providências.
-
Anexo : Cópias do Projeto de Decreto Legislativo n º 18/2011 e do
Parecer do Jurídico.
Observação:- Os Pareceres das Comissões Permanentes serão
colocados na Mesa dos Srs. Vereadores quando da apreciação
da matéria.

2. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 19/2011 - Discussão
Única – Maioria Qualificada
Autoria:- Ver. Roberto Araujo
Assunto:  Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Avareense
ao Doutor RUBENS CESAR GARCIA JORGE e dá outras
providências. -
Anexo : Cópias do Projeto de Decreto Legislativo n º 19/201.
Observação:- Os Pareceres da Assessoria Jurídica e das
Comissões Permanentes serão colocados na Mesa dos Srs.
Vereadores quando da apreciação da matéria.

3. PROJETO DE LEI N.º 149/2011 –  Discussão Única
Autoria:- Ver. Vicente José Schiavão
Assunto  Dispõe sobre a implantação de placas indicativas de
itinerário em Braile no âmbito do município de Avaré e dá outras
providências. -
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 149/2011
Observação:- Os Pareceres da Assessoria Jurídica e das
Comissões Permanentes serão colocados na Mesa dos Srs.
Vereadores quando da apreciação da matéria.

4. PROJETO DE LEI N.º 97/2011 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto  Dispõe sobre a proibição de venda, distribuição e o
consumo de bebidas alcoólicas nas praças públicas municipais, e
dá outras providências. (c/ SUBSTITUTIVO)
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 97/2011 e dos Pareceres do
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de Serviços, Obras e
Adm. Pública. (Vistas Jair/Ripoli/Roberto/Vicente ) (c/emenda)

5. PROJETO DE LEI N.º 123/2011 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto  Estima a receita e fixa a despesa do município de Avaré
para o exercício de 2012 – Orçamento  (c/SUBSTITUTIVO)
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 123/2011 e dos Pareceres do
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
OBS: Os anexos do Orçamento encontram-se à disposição na
Secretaria.

6. PROJETO DE LEI N.º 128/2011 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto  Dispõe sobre a criação da Brigada Municipal Anti-Fogo
do Município de Avaré e dá outras providências.
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 128/2011 e dos Pareceres do
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de
Serviços, Obras e Adm. Pública.

7. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 150/2011 – Discussão
Única - Maioria Absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto  Dá nova redação ao artigo 350, da Lei Complementar nº
136/2010 e adota outras providências. - (Código Tributário- Taxa
de Prevenção e Combate Sinistros)
Anexo : Cópias do Projeto de Lei Complementar n º 150/2011
Observação:- Os Pareceres da Assessoria Jurídica e das
Comissões Permanentes serão colocados na Mesa dos Srs.
Vereadores quando da apreciação da matéria.

8. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 1512011 – Discussão
Única - Maioria Absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto  Dispõe sobre criação de cargos e dá outras providências.
(Assist. Social, Enfermeiro Trabalho, Téc. Trabalho, Aux.
enfermagem, Aux. contábil, Psicólogo e Insp. Alunos)
Anexo : Cópias do Projeto de Lei Complementar n º 151/2011
Observação:- Os Pareceres da Assessoria Jurídica e das
Comissões Permanentes serão colocados na Mesa dos Srs.
Vereadores quando da apreciação da matéria.

9. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 152/2011 – Discussão
Única – Maioria Absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto  Altera o Anexo II- Tabela de Vencimentos da Lei
Complementar nº 152, de 06 de setembro de 2011 e dá outras
providências. – (Magistério)
Anexo : Cópias do Projeto de Lei Complementar n º 152/2011
Observação:- Os Pareceres da Assessoria Jurídica e das
Comissões Permanentes serão colocados na Mesa dos Srs.
Vereadores quando da apreciação da matéria.

10. PROJETO DE LEI N.º 153/2011 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto  Autoriza o Município da Estância Turística de Avaré a
celebrar convênio com hospital filantrópico “Santa Casa de
Misericórdia de Avaré” e Termo de Parceria com a Secretaria de
Estado de Saúde, visando a execução do projeto “Pró-Santa Casa”,
conforme “Plano Operativo” elaborado pelo Colegiado de Avaré,
conforme especifica.
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 153/2011
Observação:- Os Pareceres da Assessoria Jurídica e das
Comissões Permanentes serão colocados na Mesa dos Srs.
Vereadores quando da apreciação da matéria.

11. PROJETO DE LEI N.º 1542011 – Discussão Única
Autoria Prefeito Municipal
Assunto  Inclui área no Perímetro Urbano do Município de Avaré e
dá outras providências (Loteamento Mario Emilio Bannwart).-
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 154/2011
Observação:- Os Pareceres da Assessoria Jurídica e das
Comissões Permanentes serão colocados na Mesa dos Srs.
Vereadores quando da apreciação da matéria.

12. PROJETO DE LEI N.º 155/2011 – Discussão Única
Autoria Prefeito Municipal
Assunto  Autoriza o Executivo Municipal a permutar área de terras
e dá outras providências. (Wafar Empreendimentos). -
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 155/2011
Observação:- Os Pareceres da Assessoria Jurídica e das
Comissões Permanentes serão colocados na Mesa dos Srs.
Vereadores quando da apreciação da matéria.

13. PROJETO DE LEI N.º 156/2011 – Discussão Única
Autoria Prefeito Municipal
Assunto  Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio
com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social, objetivando a transferência de recursos
para aquisição de equipamentos e materiais de natureza permanente.
-
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 156/2011
Observação:- Os Pareceres da Assessoria Jurídica e das
Comissões Permanentes serão colocados na Mesa dos Srs.
Vereadores quando da apreciação da matéria.

14. PROJETO DE LEI N.º 157/2011 – Discussão Única
Autoria Prefeito Municipal
Assunto  Dispõe sobre a alteração da redação do Artigo 4º e
clausula 8ª da Minuta da Lei nº 1.450 de 1º de março de 2011 e
artigo 1 º e 2º da Lei 1.470 de 19 de abril de 2011 e adota outras
providencias. (Convênio Santa Casa)
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 157/2011
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A N I V E R S Á R I O :

1ª Igreja Presbiteriana Independente
celebra 84 anos

T R I B U T O S :

Organizada em Avaré
no dia 25 de dezembro de
1927, a Igreja Presbiteria-
na Independente (IPI) foi
a comunidade cristã pro-
testante a fixar-se na cida-
de.

Como igreja organiza-
da já são mais de oito dé-
cadas de pregação do
evangelho, educação cris-
tã e ação social no muni-
cípio.

A propósito, o primei-
ro culto evangélico na cha-
mada Vila do Rio Novo
teve sua celebração reali-
zada em 29 de julho de
1883 na residência de Ade-
laide Dias do Amaral Tren-
ch, esposa do coronel Ed-
mundo Trench, que seria
prefeito municipal entre os
anos de 1905 e 1911. Di-
rigiu essa celebração o re-

verendo George Landes,
missionário de origem nor-
te-americana.

 Pastoreada há 19 anos
pele reverendo Levi Fran-
co de Alvarenga, a atua-
ção da IPI em Avaré
abrange atualmente um le-
que de setores, dentre os
quais:

- A SEARA, entidade
assistencial criada em 1967
com sede na Rua Améri-
ca, 301, na Brabância, que
atende a população com o
Projeto Família (cursos de
capacitação para o traba-
lho).

- O Acampamento
Cristo é Vida, área de even-
tos, descanso, lazer e pro-
jeto ambiental localizado
às margens da Represa
Jurumirim, em Arandu.
Mais informações no site

www.cristoevida.org
- A Congregação de

Cachoeirinha, no povoado
de Barra Grande, que de-
senvolve atividades com
crianças, adolescentes e
adultos no templo e salão
lá existentes.

- A 2ª Igreja Presbiteri-
ana Independente, instala-
da no Parque Santa Eliza-
beth, pastoreada pelo re-
verendo Renato Pereira,
onde se destaca a partici-
pação do Coral Káris.

- Projeto Ligue pra
Vida: serviço de consolo e
orientação bíblica pelo te-
lefone 3732.8956

- Novo Templo da 1ª
IPI de Avaré consagrado
em dezembro de 2007. Si-
tuado na Rua Goiás, 1142,
no centro histórico da ci-
dade, é um amplo e belo

espaço religioso projetado
com características litúrgi-
cas reformadas.

CULTO ESPECIAL
Será realizado um Cul-

to Especial de Ação de

Graças no próximo dia 11
de dezembro, domingo às
19h, no templo da Rua
Goiás, com uma Audição
de Natal apresentada pelo
Coral da Igreja Presbiteri-

ana Independente de Por-
to Feliz (SP), com 30 vo-
zes.

Outras Informações
pelo tel. 3733.3020 ou
pelo site www.ipiavare.org
                                

Igreja Presbiteriana de Avaré

Pague impostos municipais sem
juros e multas

O Governo Municipal, atra-

vés da Lei Complementar nº

159 de 03 de novembro de

2011, que instituiu o Progra-

ma de Pagamento à Vista de

débitos, destinado a promo-

ver o pagamento à vista,

total ou parcial de créditos

do município, decorrentes

de débitos de contribuin-

tes relativos a tributos mu-

nicipais, em razão de fa-

tos geradores ocorridos até

31 de dezembro de 2010,

ajuizados ou a ajuizar, com

exigibilidades suspensa ou

não, inclusive os decorren-

tes de falta de recolhimen-

to de valores retidos.

Os contribuintes que

quitarem os seus débitos

serão contemplados com

desconto de 100% dos ju-

ros de mora e da multa de

mora. Para aderir ao Pro-

grama, basta o contribuin-

te se dirigir ao setor de

tributação da Prefeitura,

quando se tratar de imóveis,

ou à Procuradoria Geral do

Município, quando os tribu-

tos se referirem a empresas.

O contribuinte que dese-

jar aderir ao Programa deve

procurar o Setor de Tributa-

ção da Prefeitura, localizado

no 2º andar do Centro Admi-

nistrativo, sala 10, na Rua Rio

Grande do Sul nº 1810 ou a

Procuradoria Geral do Mu-

nicípio localizada na Rua Pará

nº 2164.
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PROPOSITURAS SESSÃO 21-11-2011
INDICAÇÕES

ROBERTO ARAUJO – VICE-PRESIDENTE
- para que através do Departamento competente providencie em cará-
ter de URGÊNCIA a operação “tapa-buracos” na Rua Domiciano
Santana defronte ao número 448, no Bairro: “Água Branca”, visto que
lá existe um buraco, causando transtornos aos usuários da referida
via.
- para que através do Departamento competente providencie em cará-
ter de URGÊNCIA a operação “tapa-buracos” na Rua Manoel Gonçal-
ves defronte ao número 201, no Bairro: “Alto da Boa Vista”, visto que
lá existe um buraco, causando transtornos aos usuários da referida
via.
RODIVALDO RÍPOLI – 2º SECRETÁRIO
- para que através do Departamento competente providencie reparos
urgentes na canaleta de escoo de águas pluviais localizada defronte
ao ponto de táxi do terminal rodoviário, haja vista que a água empoçada
no local constantemente pode servir como criadouro do mosquito da
Dengue, além da fedentina exalada, causando mal-estar aos usuári-
os, turistas e moradores que por ali trafegam.
- que através do setor competente, providencie melhorias na Rua
Caetano LuchesI Filho e em várias outras ruas sem pavimentação
asfáltica do bairro Paraíso, onde a chuva esta provocando grandes
erosões impossibilitando o tráfego de veículos e causando enormes
transtornos aos moradores do local.
ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
- a possibilidade de atender o munícipe Ângelo R. Santanna de cujo
e-mail transcrevemos o seguinte trecho: “A estrada Avaré-Itatinga está
virando um verdadeiro depósito de entulho em uma velocidade assus-
tadora, em menos de 2 meses subiu de 8 montes de entulho de
construção para mais de 30. Basta passar por lá e verificar, ao lado
esquerdo da pista as montanhas de entulho, muitas já encobertas
pelo mato, tornando-se verdadeira armadilha para o motorista que
precise usar o acostamento.”.
JAIR CANOVAS ALVES FERREIRA
- para que através do setor competente providencie a operação tapa-
buracos em toda extensão da Rua Padre Lindolfo Esteves, bairro Vila
Nova.
- para que através do setor competente determine coleta de lixo diária
no Bairro Jardim São Paulo, mais precisamente à Rua Ernesto
Vendramini, onde moradores reclamam que o serviço não vem sendo
feito diariamente.
- para que através do setor competente providencie operação tapa-
buracos na Rua Major Vitoriano, no Bairro Alto.
- para que através do setor competente providencie operação tapa-
buracos na Rua João Vicentino, no Bairro Jardim Boa Vista.
- para que através do setor competente providencie operação tapa-
buracos na Rua Hugo Tamassia, no Bairro Prq Res. Brabância.
 - para que através do setor competente providencie a limpeza da
“Viela” que dá acesso entre as ruas Francisco Assis Oliveira e Ar-
mando Assato, no Bairro Brabância.
- para que através do setor competente providencie operação tapa
buracos, bem como, limpeza de terrenos, praças e jardins do Bairro
Brabância II, onde os moradores também reivindicam iluminação mais
adequada de todas as ruas.
 - para que através do setor competente providencie operação tapa
buracos, bem como, limpeza de terrenos, praças e jardins do Bairro
Jardim Boa Vista, onde os moradores também reivindicam ilumina-
ção mais adequada de todas as ruas.
- para que através do setor competente providencie limpeza e conser-
vação periódicas em praças, jardins e terrenos do Bairro Santa
Elizabeth, pois, segundo moradores, são muitos os lotes com vege-
tação alta, entulhos nas calçadas entre outros inconvenientes que
estão pondo em risco a saúde pública.
 - para que através do setor competente providencie manutenção das
lâmpadas elétricas na Rua Coronel João Cruz, no Bairro Braz.

Observação:- Os Pareceres da Assessoria Jurídica e das Comissões
Permanentes serão colocados na Mesa dos Srs. Vereadores quando
da apreciação da matéria.

15. PROJETO DE LEI N.º 158/2011 – Discussão Única
Autoria Prefeito Municipal
Assunto  Dispõe sobre alteração de finalidade de uso do solo
urbano nos locais que especifica e dá outras providências. -
(Loteamento Parque Aruanã)
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 158/2011
Observação:- Os Pareceres da Assessoria Jurídica e das
Comissões Permanentes serão colocados na Mesa dos Srs.
Vereadores quando da apreciação da matéria.

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

 CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

- para que através do setor competente providencie limpeza e conser-
vação periódicas em praças, jardins e terrenos, bem como troca de
lâmpadas e manutenção constante nos postes situados ao longo da
Rua Isabel Cruz, no Bairro Ipiranga.
- para que através do setor competente providencie a operação tapa-
buracos em toda extensão da Rua Piraju, no Bairro Vila Jardim.
JÚLIO CÉSAR THEODORO
- para que através do setor competente estude a possibilidade de
estar fazendo a limpeza, retirada de entulho e reforma na cede da
Associação de Amigos do Bairro Egídio Martins da Costa (Plimec),
na rua Gilberto Filgueira s/n que se encontra em estado crítico.
- para que através do setor competente estude a possibilidade de
fazer a calçada do bairro jardim São Paulo ao bairro Jardim Paineira.
Reiterando um pedido já feito, devido a perigo de pedestre que utiliza
aquela via.
 - para que através do setor competente informe a esta casa de lei
como se encontra as condições do campo de futebol do bairro
Paineiras.
- para que através do setor competente providencie a limpeza dos
córregos situados no bairro Sta Elizabeth.
- para que através do setor competente que seja feito a limpeza do
PAS do Jardim Brasil, pois o local encontra se abandonado.
- para que através do setor competente seja feito um levantamento no
bairro da Biquinha, no sentido de localizar uma área vazia para possí-
vel Decreto de Utilidade Pública, para a construção de um Centro
Comunitário.
- para que através do setor competente seja feito com urgência a
pavimentação da rua João Paixão, localizada no Jardim São Paulo.
- para que através do setor competente estude a possibilidade da
construção de uma creche no Bairro Alto, atendendo as necessida-
des das crianças daquele bairro, que está tendo que se deslocar para
bairros distantes.
PAULO DIAS NOVAES FILHO
- para que, através do setor competente, tome as providências neces-
sárias, junto à Secretaria Estadual de Segurança Pública, para que
desocupe o prédio onde está instalado o Instituto de Identificação de
Avaré (Rua Minas Gerais, 279, na CAIC), pois o local pertence à
Secretaria Municipal da Cultura. Esta medida é necessária, porque a
Secretaria da Cultura será obrigada a deixar o prédio do Cine Santa
Cruz, onde está instalada atualmente, e precisará do espaço ocupa-
do hoje pelo Instituto de Identificação.
- para que, através do setor competente, tome as providências para
nomear logradouro público homenageando José Bastos Cruz (conhe-
cido como Dr. Zezé), que prestou importantes serviços para a cidade,
como médico e como administrador público, exercendo os cargos de
Prefeito de Avaré, chefe do Posto de Saúde e Diretor Clínico da Santa
Casa de Misericórdia de Avaré, além de ter sido eleito deputado cons-
tituinte.
ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
- digne-se determinar à Secretaria Municipal de Transporte e Sistema
Viário que seja ampliado o tempo do semáforo existente na Avenida
Major Rangel, confluência com a Rua Santa Catarina. Ocorre que a
rapidez da mudança de sinal faz com que poucos veículos, precisa-
mente três carros, consigam transpor as citadas vias. Tal situação
prejudica não apenas os motoristas como principalmente os pedes-
tres, que dispõem de exíguo tempo para a travessia da avenida. As-
sim, solicitamos a aprovação e posterior tomada de providências.
- para que, determine à Secretaria competente a realização de obras
de revitalização do canteiro central localizado na Avenida Donguinha
Mercadante, importante via de nossa cidade, bastante movimentada
em razão das indústrias, comércios e bairro populosos existentes
em seu entorno, mas que infelizmente se encontra em péssimo esta-
do.
- para que, através da Secretaria competente, providencie imediata-
mente a limpeza da área verde pertencente à municipalidade, locali-
zada na Rua Antonio Prata, ao lado do nº 327, visto que o mato en-
contra-se muito alto, propiciando proliferação de animais peçonhentos
nocivos à saúde.
- considerando que o ipê amarelo foi eleito como “árvore símbolo de
Avaré”, para que, através da Secretaria competente providencie o plan-
tio de ao menos uma dessas espécies e cada uma de nossas pra-
ças.
- para que, através da Secretaria competente, providencie urgente-
mente a volta do sinal da Rede Vida de Televisão, nos bairros Jardim
São Paulo, Presidencial, Brabância e outros.
- para que, através da Secretaria competente, providencie urgente-
mente reparos na calçada localizada em frente ao Terminal Rodoviá-
rio, na Rua Pará, evitando-se assim riscos de acidentes às pessoas
que trafegam pelo local.

REQUERIMENTOS
MARIALVA ARAUJO DE SOUZA  BIAZON – PRESIDENTE
- que sejam oficiados “efusivos votos de aplauso e parabenização” à
Faculdade Sudoeste Paulista, com ênfase ao Excelentíssimo Diretor
Doutor Alexandre José Braga Chaddad, à Professora e Mestra Maria
Lúcia Porcel Pinto e em especial a todos os cursistas de Direito, pela
realização da X Semana do Curso de Direito, ocorrida no período de
09 a 11 de novembro.
- pesar pelo falecimento de BRUNA MAIARA RODRIGUES FIRMINO.

- pesar pelo falecimento de ALINE MARQUES.
 - pesar pelo falecimento de JOSÉ PEDRO DOS SANTOS.
- pesar pelo falecimento de JOÃO HONÓRIO.
- pesar pelo falecimento de ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS.
 - pesar pelo falecimento de JOSÉ APARECIDO PINTO (Zé da Tica).
- pesar pelo falecimento de LOURDES APARECIDA DOS SANTOS.
- pesar pelo falecimento de JOSÉ DINIZ ROLDÃO.
- Que sejam oficiados “votos de aplausos e parabenização” à Loja
Maçônica Fraternidade Avareense, que promoveu com sucesso o 2º
Jantar Dançante da Turma do Natal Mais Doce, evento ocorrido na
noite do último sábado, 19 de novembro de 2011, na sede social do
Centro Avareense.
- que seja acionada a Comissão permanente de serviços, Obras e
Administração Pública para que emita parecer e proceda uma vistoria
em razão de sua competência e atribuição, ou seja, em inicio, altera-
ção, interrupção, suspensão, e ou conclusão de obras públicas, nos
serviços prestados no denominado “Terminal Intermunicipal e Urbano”
que foram ativados para funcionamento, recentemente, conforme no-
ticiado no Semanário do Município.
- que sejam oficiados votos de aplausos e parabenizamos na pessoa
do Excelentíssimo Superintendente Regional Reverendo Roberto José
dos Santos pelo aniversário de 60 anos de fundação da IGREJA DO
EVANGELHO QUADRANGULAR NO BRASIL , comemorado no dia
15 de novembro do corrente ano, no qual tem pastoreado, na primeira
quadrangular da cidade de Avaré, semeando o Evangelho do Reino
podendo assim espalhar o bom perfume de Cristo.
- que seja oficiada ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística
de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa e à COMPANHIA DE SANE-
AMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO a SABESP  para
que informe a esta Casa de Leis em qual local estão sendo descarta-
dos os resíduos de entulhos retirados dos trabalhos de recapeamento
asfáltico realizados pela empresa terceirizada que lhes presta servi-
ço.
- que seja oficiado à Secretaria Municipal da Saúde, na pessoa da
Secretária Senhora Elizabeth Capecci Siqueira, para que se estude a
possibilidade de se fazer um contrato através de credenciamento jun-
to ao Tribunal de Contas mediante a comprovação de que Avaré ne-
cessita urgentemente de profissionais da área de Psiquiatria. Em Avaré
já existem os equipamentos para o funcionamento do CENTRO DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II), porém, não está em funciona-
mento pela falta dos profissionais.
ROBERTO ARAUJO – VICE-PRESIDENTE
- pesar pelo falecimento de MARLI ISABEL VICENTE.
- pesar pelo falecimento de FABRICIO BUGARI PRESTES.
- pesar pelo falecimento de HELIO SANCHES ALARCÃO.
- pesar pelo falecimento da Senhora ELEIR PEREIRA GARCIA.
VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO – 1º SECRETÁRIO
- para que através de Secretaria Municipal de Saúde, informe a esta
Casa de Leis se a empresa contratada pelo município para atender O
Pronto Socorro está disponibilizando o numero de plantonistas esta-
belecidos diariamente ou seja: 02 (dois) clínicos e 02 (dois) pedia-
tras.
- para que  através de Secretaria Municipal de Educação, informe a
esta Casa de Leis qual foi o percentual gasto na Educação até a
presente data, uma vez que no ano passado houve uma corrida  na
busca de notas para equalizar o que a lei exige.
- para que  através de Secretaria Municipal de Saúde, informe a esta
Casa de Leis qual foi o percentual gasto até a presente data com:
“Funcionários”: concursados e contratados; “Medicação” : Aquela que
faz parte do rol dos medicamentos dos Postos de Saúde e das advindas
de mandatos de segurança, contra a Secretaria Municipal de Saúde.
- para que  através de Secretaria Municipal de Saúde, informe a esta
Casa de Leis qual foi o percentual gasto até a presente data com os
transportes de pacientes por ônibus regulares, por contratações pré-
vias, com as ambulâncias e outros veículos.
- para que  através de Secretaria Municipal de Saúde, informe a esta
Casa de Leis qual foi o percentual gasto na Saúde até a presente
data, uma vez que no ano passado houve uma corrida  na busca de
notas para equalizar o que a lei exige.
RODIVALDO RÍPOLI – 2º SECRETÁRIO
- para que seja oficiado ao excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor
Rogelio Barcheti Urrêa, solicitando a implantação em nossa cidade
do Programa de Infraestrutura para a mobilidade urbana – PROMOB,
programa do Governo Federal que tem por objetivo apoiar interven-
ções viárias que promovam a melhoria da mobilidade urbana, ampli-
ando a acessibilidade das pessoas através da implementação de pro-
jetos de infraestrutura urbana que visem o desenvolvimento dos siste-
mas de transporte público coletivo, de transporte não motorizado (pas-
seios e ciclovias), promovendo a integração entre os modos e os
preceitos da acessibilidade universal.
- para que seja oficiado ao excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor
Rogelio Barcheti Urrêa, solicitando que, nos termos da Lei Orgânica
do Município, informe esta Casa de Leis sobre a possibilidade de
elaborar Projeto de Lei com o intuito de criar o Conselho Municipal
dos Direitos Humanos em Avaré.
- para que seja oficiado ao excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor
Rogelio Barcheti Urrêa, solicitando que, nos termos da Lei Orgânica
do Município, juntamente com o departamento competente, nos infor-
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me sobre a existência, ou não, de um projeto de lei que amplie a
autonomia da Guarda Civil Municipal no que se refere a questões
relativas à fiscalização e multa de bares e estabelecimentos do gêne-
ro.
- para que seja oficiado ao excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor
Rogelio Barcheti Urrêa, solicitando que, nos termos da Lei Orgânica
do Município e juntamente com a Secretaria competente, elabore
estudos e informe sobre a possibilidade de destinar 1% da arrecada-
ção de nosso município ao “Fundo Municipal de Habitação”, o qual
seria utilizado para a construção e financiamento de moradias para
pessoas que possuam renda até quatro salários mínimos.
- ara que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA, e a Ilustríssima Secretária Municipal
de Educação, LÚCIA LELIS, solicitando que, nos termos da Lei Orgâ-
nica do Município, informem sobre a possibilidade do Poder Executi-
vo Municipal realizar a contratação de profissional de psicologia e de
assistência social em cada uma das Escolas Municipais para reali-
zar o acompanhamento dos alunos da Rede Municipal de Ensino.
- que sejam oficiados “Votos de Aplausos e Parabenizações” ao
Ilustríssimo Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Avaré, Se-
nhor MIGUEL CHIBANI BAKR, através do qual sejam transmitidas as
homenagens desta Casa de Leis aos demais membros da Provedoria,
pela excelente reforma realizada na lavanderia, pediatria, enfim pela
reforma geral transformando a Santa Casa de Misericórdia de Avaré
em umas das entidades mais importante do Estado de São Paulo.
- sejam consignados em ata de nossos trabalhos “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES” aos Organizadores do Evento da Etapa
Avareense do Circuito Nacional de Kickboxing – “Wako Grand Prix
(WGP)”, ocorrido no último dia 19 de novembro do decorrente ano no
Ginásio Kim Negrão.
ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
- oficiar a ACIA (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de
Avaré), na pessoa de seu Presidente, Senhor Cássio Jamil Ferreira,
transmitindo nossos votos de parabéns, extensivos a toda Diretoria,
pela feliz ideia do lançamento, no dia 17 de novembro último, no Cen-
tro Avareense, da campanha “Sonho de Natal”.
- oficiar o Conselho Municipal de Trânsito sugerindo incluir na pauta
de suas discussões a aplicação e até mesmo a implantação de pla-
cas com advertência quanto ao limite de velocidade permitida nas
vias públicas estudadas.  A presente propositura é em decorrência do
aumento no número de munícipes que vêm se manifestando a este
respeito.
- oficiar Sua Excelência o Prefeito Rogélio Barcheti Urrêa solicitando
informações, através do Departamento Competente, sobre o atendi-
mento odontológico do C E O com relação ao tempo de espera dos
pacientes que necessitam de colocação de próteses dentárias. Se-
gundo reclamações que chegaram a este vereador, o tempo de espe-
ra é superior a 6 meses, e até 12 meses, sob a alegação de falta de
material.
- oficiar o Conselho Municipal de Trânsito sugerindo estudar a viabili-
dade de implantação de semáforo na esquina da Rua Bahia e Goiás.
O referido local apresenta fluxo de veículos intenso, dificultando em
determinados horários a circulação de veículos que transitam na Rua
Goiás, além da existência de escola próxima ao cruzamento, sendo
constantes as reclamações de mães de alunos em razão do risco
existente principalmente na chegada e saída das crianças. Certa-
mente a instalação de um semáforo no local viria resolver esses pro-
blemas.
 - oficiar o SEC – Sindicato dos Empregados do Comércio- na pessoa
do seu presidente Mauro de Oliveira- transmitindo nossos votos de
parabenização pela entrega, em parceria com a Caixa Econômica
Federal, Construtora Pacaembu, Prefeitura Municipal e recursos do
Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Dilma Rousseff, de
202 casas do loteamento Chácara Eliza às pessoas previamente ins-
critas.
JAIR CANOVAS ALVES FERREIRA
- que oficie o Ministério das Comunicações, bem como a Agência
Nacional de Telecomunicações, para que informe a esta Casa Legislativa
se existe alguma lei que permite que uma Rádio Comunitária cobre
para veicular propaganda de eventos diversos, tendo em vista que a
Rádio Comunitária Cidadania FM, 104,9 MHz, em pleno funciona-
mento em nossa cidade, cobrou pela veiculação de propaganda rela-
tiva a Festa do Peão de Boiadeiro de Avaré, realizada em abril do ano
em curso. Caso a citada emissora esteja transgredindo a lei, quais
as providências a serem tomadas pelas autoridades competentes?
 - Que sejam oficiados votos de aplausos e parabenizações ao Se-
nhor Célio Basseto, pela brilhante organização e êxito total na reali-
zação de mais um evento integrante do CIRCUITO AMARAL CARVA-
LHO DE LEILÕES, ocorrido no último dia 20 de novembro, domingo,
no Recinto do Pratânia Leilões Rurais, na cidade de Pratânia-SP.
- Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística
de Avaré, a fim de que preste esclarecimento a esta Casa de Leis
sobre o pagamento de veiculação de propaganda da 2ª Festa do Peão
de Boiadeiro, no valor de R$ 1.000,00, uma vez que, de acordo com o
Ministério das Comunicações, uma Rádio Comunitária não pode ter
fins lucrativos nem vínculos de qualquer tipo, tais como partidos polí-
ticos e instituições religiosas.
JÚLIO CÉSAR THEODORO

- 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 sobre o interesse da municipalidade na elaboração de
um Plano Municipal de Saneamento, visando receber recursos oriun-
dos do Governo do Estado de São Paulo através do Programa Esta-
dual de Apoio à Elaboração de Planos Municipais de Saneamento
Básico.
- que seja oficiado ao Escritório Regional da Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), a fim de que provi-
dencie, em conjunto com a CETESB análise das águas do reservató-
rio localizado no Bairro Brabância, conhecido como Lago Ornamental
Bertha Bannwart, com vistas em 2012 ao 6º Torneio de Pesca da
Estância Turística de Avaré, tradicionalmente realizado entre os me-
ses de março e abril em virtude do feriado da Semana Santa.
- Que seja oficiado à Agência Ambiental de Avaré (Posto da Cetesb),
a fim de que providencie análise das águas do reservatório localizado
no Bairro Brabância, conhecido como Lago Ornamental Bertha
Bannwart, com vistas em 2012 ao 6º Torneio de Pesca da Estância
Turística de Avaré, tradicionalmente realizado entre os meses de março
e abril em virtude do feriado da Semana Santa.
- Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
Parabenização a Diretoria Administrativa da SANTA CASA DE AVARÉ
pela Inauguração da Central de Materiais e Esterilização “Dr. Paulo
Dias Novaes” que foi inaugurado no dia 19/11/11.
LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti Urrêa, Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que através dos Departa-
mentos de Obras e Finanças, faça com urgência um levantamento do
custo e o que pretende fazer nas Praças Esportivas de Avaré, bem
como nos alojamentos para dar adequação nos Jogos Regionais de
2012.
- que seja oficiado ao Secretário de Transportes e Sistemas Viários
da Estância Turística de Avaré Exmo Sr. Germinal Pégoli, para que
providencie com urgência a recuperação integral do asfalto da Rua
Hugo Tamassia no Bairro Brabância.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti Urrêa, Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que providencie com ur-
gência a troca de Lâmpadas dos Bairros Costa Azul e Cambarás, a
fim de garantir a segurança dos munícipes que transitam pelo local.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti Urrêa, Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que encaminhe a esta
Casa de Leis as seguintes Informações:

Qual o órgão responsável que irá fiscalizar bares, restaurantes, lojas
de conveniência, baladas, entre outros estabelecimentos no Municí-
pio de Avaré que desrespeitarem a nova Lei Anti Álcool?; Quem vai
fazer essas inspeções?
PAULO DIAS NOVAES FILHO
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que, através do setor competente,
envie a esta Casa de Leis as seguintes informações: os critérios uti-
lizados para efetuar pagamento de horas extras aos funcionários que
fazem parte da Guarda Municipal, inclusive aqueles que trabalham
como vigias na Garagem Municipal, Postos de Saúde e escolas e
creches da rede pública (por exemplo, dependendo do local de traba-
lho ou do tipo de atividade, o funcionário não recebe horas extras);
quem é o responsável pela solicitação e avaliação de horas extras
realizadas por estes funcionários; e qual o valor ou a porcentagem
referente ao adicional noturno, pago aos funcionários que trabalham à
noite.
- seja oficiado à empresa Atlântica Construções Comércio e Serviços
Ltda., para que informe a esta Casa de Leis qual o motivo da paralisa-
ção, há mais de um mês, das obras do Centro Cultural Djanira da
Motta Silva.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré e ao Departamento de Convênios (Decon),
para que informem a esta Casa de Leis qual o motivo da paralisação,
há mais de um mês, das obras do Centro Cultural Djanira da Motta
Silva.
- sejam oficiados votos de parabenização à Escola Rudolf Lanz, es-
pecialmente à Professora Nely Franzolin e ao Sr. Gérard Bannwart
(um dos fundadores da escola em Avaré), pelo excelente trabalho
realizado com base na metodologia Waldorf, cuja proposta é influir no
desenvolvimento físico, anímico e espiritual do aluno.
- para que sejam tomadas as providências necessárias no sentido de
exigir que a Comissão de Ética desta Câmara Municipal dê prosse-
guimento aos trabalhos referentes a todos os processos em
tramitação, que já receberam pareceres dos vereadores integrantes
da referida Comissão, submetendo-os à apreciação e votação deste
plenário.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que envie a esta Casa de Leis pro-
jeto de lei obrigando a disponibilização de lupa eletrônica em locais
onde haja a necessidade da leitura de contrato, como agências ban-
cárias, agências financeira, empresa com sala de venda de planos de
saúde e similares, consórcios etc, visando principalmente auxiliar
pessoas de baixa visão ou ainda qualquer cidadão que necessite de
lupa para visualizar documentos, contratos, livros ou qualquer texto

que dele seja necessário para sua compreensão e análise.
ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que informe se existe a
possibilidade de oficializar os nomes das ruas e alamedas do Parque
de Exposições Dr. Fernando Cruz Pimentel, para que os correios
atribuam a elas o CEP, e passem a constar das Listas Telefônicas,
as mesmas, uma vez que, hoje lá existem vários prédios tanto da
administração do Parque, quanto de entidades que lá se instalaram
por cessão de uso, como por exemplo, Nelore, Limousin, Rotary Clu-
be de Avaré, Cooperativa de Laticínio, dentre outros. Se negativo, qual
o óbice.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que através da Defesa
Civil, esclareça se existe um plano de trabalho a ser desenvolvido
especialmente no período de chuva do biênio 2011 e 2012.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que informe se existe um
levantamento acerca dos problemas que afetam a frota municipal.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que, através da Secreta-
ria Municipal do Meio Ambiente, encaminhe a esta E. Casa Legislativa,
para análise, cópia do plano detalhado do município para gerenciamento
dos resíduos sólidos, haja vista que tal plano deveria ser elaborado
até o dia 17 p.passado, para que possamos receber verbas públicas.
 - considerando publicação no Semanário Oficial do Município, dia 05
de novembro do corrente ano, onde consta o PREGÃO PRESENCIAL
Nº 060/11 – Processo nº 316/11, com a empresa contratada BAURU
COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME., para contratação de empresa
para retífica completa de motor 1600 a ar do veículo CPV 1050, no
valor de R$ 15.440,00 (quinze mil, quatrocentos e quarenta reais),
seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que, nos envie cópia do procedi-
mento licitatório, bem como esclareça o valor do referido pregão, visto
que, os documentos que acompanham este requerimento demons-
tram que o serviço poderia ser contratado em nosso município pelo
valor de R$ 2.609,80 (dois mil, seiscentos e nove reais e oitenta cen-
tavos).
- considerando a tabela FIPE e demais cotações, onde constam os
valores estimados de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) para
aquisição de um veículo Kombi, conforme anexos seja oficiado ao
Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal da Estância Turística
de Avaré, para que encaminhe a esta E. Casa Legislativa cópia do
Certificado de Propriedade de uma Kombi adquirida pela municipalidade
pelo valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), cujo documen-
to foi transferido na última semana.
- Seja oficiada a Secretária Municipal da Educação, Sra. Lúcia Lellis,
para que informe o número de veículos de propriedade de sua Secre-
taria, ao quais atualmente estão sendo utilizados por outros órgãos
do município e cujo valor deveria ser revertido para a própria Secreta-
ria de Educação.
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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
pagamentos por se tratar de manutenção em equipamentos, para
atender a Secretaria da Saúde.
Fornecedor : Angela Regina Gomes B. Silva – ME
Empenhos : 13877/201 1
Valor : R$ 2.335,00

Avaré, 03 de Dezembro de 2011.

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
pagamentos por se tratar de fornecimento de combustíveis.
Fornecedor : Atlant a Distribuidora de Petroleo L TDA
Empenhos : 2965, 2973, 2972, 2966,2970,2967/201 1
Valor : R$ 33.341,25

Avaré, 03 de Dezembro de 2011.

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
pagamentos por se tratar de execução da 2ª etapa da construção
da EMEB Licínia de Oliveira Guazelli, 1ª Medição  a fim de atingir
percentual de 25% de aplicações no Ensino conforme artigo 212
da Constituição Federal.
Fornecedor : Atlantica Com. E Serviços L TDA
Empenhos : 8977/201 1
Valor : R$ 69.355,39

Avaré, 03 de Dezembro de 2011.
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
pagamentos por se tratar de cobertura da quadra poliesportiva
EMEB Prof Evani Elaine B. Casolato, medição final. a fim de atingir
percentual de 25% de aplicações no Ensino conforme artigo 212
da Constituição Federal.
Fornecedor : Atlantica Com. E Serviços L TDA
Empenhos : 4697/201 1
Valor : R$ 87.201,78

Avaré, 03 de Dezembro de 2011.
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
pagamentos por se tratar de fornecimento de gêneros alimentícios.
Fornecedor : Cecap a Distribuidora de Alimentos L TDA EPP
Empenhos : 8990/201 1
Valor : R$ 5.389,36

Avaré, 03 de Dezembro de 2011.
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
pagamentos por se tratar de fornecimento de gêneros alimentícios,

a fim de atingir percentual de 25% de aplicações no Ensino conforme
artigo 212 da Constituição Federal.
Fornecedor : Cecap a Distribuidora de Alimentos L TDA EPP
Empenhos : 8992/201 1
Valor : R$ 6.609,60

Avaré, 03 de Dezembro de 2011.
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
pagamentos por se tratar de fornecimento de cotas e gás.
Fornecedor : Dorival Dionizio Gomes - ME
Empenhos : 18153/2010
Valor : R$ 35,33

Avaré, 03 de Dezembro de 2011.
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
pagamentos por se tratar de serviço de manutenção e fornecimento
de peças para veículos da frota municipal, a fim de atender diversas
secretarias.
Fornecedor : Dragão Escap amentos L TDA – ME
Empenhos :10324, 10348, 10353, 10615, 1 1654, 11653, 11760,
12571,12576, 12684, 12686,12893, 12889, 13616, 13715/2011
Valor : R$ 2.376,46

Avaré, 03 de Dezembro de 2011.
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
pagamentos por se tratar de fornecimento de carimbos de madeira.
Fornecedor : E.A de Godoi - ME
Empenhos : 10678/201 1
Valor : R$ 200,26

Avaré, 03 de Dezembro de 2011.
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
pagamentos por se tratar de locação de veículos.
Fornecedor : Embrascol Comércio e Serviços L TDA
Empenhos : 7657/201 1
Valor : R$ 140.100,00

Avaré, 03 de Dezembro de 2011.

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
pagamentos por se tratar de fornecimento de peças para veículos
da frota municipal.
Fornecedor : GBSL-Grupo de Baterias Sorocaba L TDA - EPP
Empenhos : 12568/201 1
Valor : R$ 99,00

Avaré, 03 de Dezembro de 2011.
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

pagamentos por se tratar de confecção de números e brasoes a fim
de facilitar a identificação de veículos da frota municipal.
Fornecedor : Guerra & Guerra Comunicação V isual L TDA - ME
Empenhos : 1 1800/2011
Valor : R$ 850,00

Avaré, 03 de Dezembro de 2011.
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
pagamentos por se tratar de manutenção do aterro sanitário,
incluindo mão de obra e equipamentos.
Fornecedor : Joterra T erraplanagem L TDA
Empenhos : 12953/201 1
Valor : R$ 158.600,00

Avaré, 03 de Dezembro de 2011.
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

pagamentos por se tratar de prestação de serviço de transporte

em micro-ônibus para a cidade de Hortolândia/SP referente ao

curso e capacitação de turismo, para atender  Secretaria Municipal

de Turismo.

Fornecedor : M.L Landi Vieira Locadora - ME

Empenhos : 10727/201 1

Valor : R$ 1.750,00

Avaré, 03 de Dezembro de 2011.

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

pagamentos por se tratar de consultas de ginecologia e obstetricia

referente a novembro de 2011.

Fornecedor : Mariana do Espirito Santo Rosario

Empenhos : 8517/201 1

Valor : R$ 5.000,00

Avaré, 03 de Dezembro de 2011.

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

pagamentos por se tratar de serviços de coleta, transporte e destino

final de resíduos, a fim de atingir a Secretaria Municipal do Meio

Ambiente.

Fornecedor : Medic T ec Ambient al LTDA ME

Empenhos : 12843/201 1

Valor : R$ 56.850,00
Avaré, 03 de Dezembro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
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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
pagamentos por se tratar de fornecimento de gêneros alimentícios.
Fornecedor : Nutricionale Comércio de Alimentos L TDA
Empenhos : 4551, 3012,1 1883/2011
Valor : R$ 69.259,76

Avaré, 03 de Dezembro de 2011.
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
pagamentos por se tratar de fornecimento de gêneros alimentícios,
a fim de atingir percentual de 25% de aplicações no Ensino conforme
artigo 212 da Constituição Federal.
Fornecedor : Nutricionale Comércio de Alimentos L TDA
Empenhos : 4555/201 1
Valor : R$ 1 1.057,70

Avaré, 03 de Dezembro de 2011.
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
pagamentos por se tratar de serviços prestados com publicações
de avisos de licitação, para atender a Secretaria da Comunicação.
Fornecedor : Patria Designers Pub. E Prop. L TDA
Empenhos : 8385/201 1
Valor : R$ 1.350,00

Avaré, 03 de Dezembro de 2011.
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
pagamentos por se tratar de aquisição e recarga de extintores.
Fornecedor : Proseg Comércio de Extintores L TDA
Empenhos :20432, 20433, 20434, 20436, 20437, 20439, 20440,
20441, 20442, 20443,2044, /2009
Valor : R$ 19.217,00

Avaré, 03 de Dezembro de 2011.
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
pagamentos por se tratar de fornecimento de peças e manutenção
em veículos da frota municipal.
Fornecedor : Roberto Struminski Neto - ME
Empenhos : 8325/201 1
Valor : R$ 6.900,00

Avaré, 03 de Dezembro de 2011.
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
pagamentos por se tratar de aquisição de peças e manutenção em
veículos da frota municipal.
Fornecedor : T . Da S. Saito Auto Elétrica - ME
Empenhos : 7580, 8301, 8297, 8330, 8332, 8333, 8336, 8340,
8341, 10086, 8637, 8695, 8735, 8734, 8650, 8646, 8645, 8638,
8635, 8620, 8634, 8930, 8931, 8929, 8933, 8921, 8928, 10350,

10258, 8594, 8922, 8593, 10380, 9897, 10130, 10129, 10128, 10087,
10085, 11485, 11490, 10322, 10259, 10343, 10323, 10257, 10274,
11567, 11570, 11572, 11568, 10634, 10635, 10636, 12578, 12681,
11486, 11264, 11487, 11484, 11488, 11489, 11263, 11392, 11265,
11580, 11571, 11573, 11670, 11569, 11778, 11779, 11784, 11783,
11782, 11781, 11780, 12577, 12649, 12680, 12650, 12669, 12665,
12673, 12860, 12888, 13636, 13725, 13726/2011
Valor : R$ 15.128,90

Avaré, 03 de Dezembro de 2011.
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

pagamentos por se tratar de serviços técnicos de topografia, para

atender a Secretaria de Planejamento e Obras.

Fornecedor : T erraplana Serv . Top S/C LTDA

Empenhos : 6658/2010, 8989/201 1

Valor : R$ 39.300,00

Avaré, 03 de Dezembro de 2011.

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

pagamentos por se tratar de aquisição de bebedouro, a fim de

atingir percentual de 25% de aplicações no Ensino conforme artigo

212 da Constituição Federal.

Fornecedor : Unic Centra Distribuidora de Materiais L TDA

Empenhos : 5123/201 1

Valor : R$ 17.249,35

Avaré, 03 de Dezembro de 2011.

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

pagamentos por se tratar de realização de exames de radiografia

e ultrassonografia com doppler colorido.

Fornecedor : Unidade Radiológica S/C L TDA

Empenhos : 1 1712/2011

Valor : R$ 17.580,00

Avaré, 03 de Dezembro de 2011.

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

pagamentos por se tratar de caixa de mola para porta, para atender

a Secretaria do Bem Estar Social.

Fornecedor : V era Lucia Figueiredo Rabello - ME

Empenhos : 8375/201 1

Valor : R$ 156,00
Avaré, 03 de Dezembro de 2011.

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
pagamentos por se tratar de contratação de agencia de publicidade
e propaganda.
Fornecedor : Versão BR Comunicação e Marketing LTDA EPP
Empenhos : 487, 8569, 11882/2011
Valor : R$ 132.593,77

Avaré, 03 de Dezembro de 2011.
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
pagamentos por se tratar de fornecimento de gás medicinal, oxigênio
e ar medicinal acondicionados em cilindros de alta pressão.
Fornecedor : White Martins Gases Industriais S/A
Empenhos : 1 1478/2011
Valor : R$ 3.277,50

Avaré, 03 de Dezembro de 2011.
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
pagamentos por se tratar de locação de caminhões.
Fornecedor : Carbonero & Custodio L TDA
Empenhos : 12585/201 1
Valor : R$ 65.966,66
Avaré, 03 de Dezembro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO

Retifica publicação da justificativa da quebra de Ordem Cronológica
da Empresa Comercial Douglas de Pneumáticos LTDA  ref. Semanário
Oficial, edição numero 538, 19/11/2011
Onde se lia:
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
pagamentos por se tratar de aquisição de gás.
Fornecedor : Dorival Dionizio Gomes- ME
Empenhos : 3061, 4242, 4241, 7424, 4243/2011
Valor : R$ 7.494,20
Avaré, 19 de Novembro de 2011

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

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
pagamentos por se tratar de aquisição de gás.
Fornecedor : Dorival Dionizio Gomes- ME
Empenhos : 3061, 4242, 4241, 7424, 4243/2011
Valor : R$ 7.018,70
Avaré, 03 de Dezembro de 2011

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

AGENDE SUA CONSULTA NA
COMODIDADE DE SUA CASA

0800-7701920
DISK SAÚDE
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL  Nº. 112/11 – PROCESSO Nº. 482/11
Objeto: Aquisição de cestas de natal para idosos atendidos pela
Vila Dignidade.
Data de Encerramento: 14 de dezembro de 2011, das 14:30 às
15:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 14 de dezembro de 2011, às 15:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística
de Avaré, 02 de dezembro de 201 1 – Érica Marin Henrique –
Pregoeira.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 120/1 1 –  PROCESSO
Nº. 447/11
Objeto:  Aquisição e instalação de equipamentos de informática
para Telecentro.
Recebimento das Propost as:  14 de dezembro de 2011, das
9:00 às 14:30 horas
Abertura das Propost as: 14 de dezembro de 2011, das 14:35
às 14:50 horas
Data de abertura da sessão: 14 de dezembro  de 2011, às 15:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, 25 de novembro de 2011 –  Crislaine Aparecida Santos –
Pregoeira.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 121/1 1 –  PROCESSO
Nº. 449/11
Objeto:  Aquisição de móveis para o SAMU.
Recebimento das Propost as:  15 de dezembro de 2011, das
9:00 às 13:30 horas
Abertura das Propost as: 15 de dezembro de 2011, das 13:35
às 13:50 horas
Data de abertura da sessão: 15 de dezembro  de 2011, 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, 28 de novembro de 2011 –  Crislaine Aparecida Santos –
Pregoeira.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 122/1 1 –  PROCESSO
Nº. 450/11
Objeto:  Aquisição de medicamentos para o CSI.
Recebimento das Propost as:  15 de dezembro de 2011, das
9:00 às 14:30 horas
Abertura das Propost as: 15 de dezembro de 2011, das 14:35
às 14:50 horas
Data de abertura da sessão: 15 de dezembro  de 2011, às 15:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, 28 de novembro de 2011 –  Crislaine Aparecida Santos –
Pregoeira.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 123/1 1 –  PROCESSO
Nº. 454/11
Objeto:  Aquisição e instalação de bombas de aquecimento para a
Piscina Municipal.
Recebimento das Propost as:  16 de dezembro de 2011, das
9:00 às 13:30 horas
Abertura das Propost as: 16 de dezembro de 2011, das 13:35
às 13:50 horas
Data de abertura da sessão: 16 de dezembro  de 2011, 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, 30 de novembro de 2011 –  Crislaine Aparecida Santos –
Pregoeira.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 124/1 1 –  PROCESSO
Nº. 455/11
Objeto:  Aquisição de materiais de manutenção de vias públicas.
Recebimento das Propost as:  16 de dezembro de 2011, das
9:00 às 14:30 horas
Abertura das Propost as: 16 de dezembro de 2011, das 14:35
às 14:50 horas
Data de abertura da sessão: 16 de dezembro  de 2011, às 15:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax
(14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística de Avaré,
30 de novembro de 2011 –  Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 125/1 1 –  PROCESSO
Nº. 457/11
Objeto:  Aquisição de material de escritório para diversos setores
do SEMADS.
Recebimento das Propost as:  16 de dezembro de 2011, das
9:00 às 15:30 horas
Abertura das Propost as: 16 de dezembro de 2011, das 15:35
às 15:50 horas
Data de abertura da sessão: 16 de dezembro  de 2011, às 16:00
horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, 02 de dezembro de 2011 –  Crislaine Aparecida Santos –
Pregoeira.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 126/1 1 –  PROCESSO
Nº. 458/11
Objeto:  Aquisição de pneus para a Educação.
Recebimento das Propost as:  15 de dezembro de 2011, das
8:00 às 9:30 horas
Abertura das Propost as: 15 de dezembro de 2011, das 9:35 às
9:50 horas
Data de abertura da sessão: 15 de dezembro  de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, 02 de dezembro de 2011 –  Crislaine Aparecida Santos –
Pregoeira.

Repetição do PREGÃO PRESENCIAL  Nº. 106/11 – PROCESSO
Nº. 451/11
Objeto:  Aquisição com instalação de bóia elétrica e bomba submersa
para a Comunidade Terapêutica.
Data de Encerramento: 14 de dezembro de 2011, das 13:30 às
14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 14 de dezembro de 2011, 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, 29 de novembro de 2011 – Érica Marin Henrique –
Pregoeira.

Repetição do PREGÃO PRESENCIAL  Nº. 107/11 – PROCESSO
Nº. 452/11
Objeto:  Aquisição de materiais gráficos para a Secretaria de
Administração/Fazenda.
Data de Encerramento: 15 de dezembro de 2011, das 13:30 às
14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 15 de dezembro de 2011, 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, 29 de novembro de 2011 – Érica Marin Henrique –
Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA  a empresa IRENE MARIA DA SILVA AVARÉ ME,
objetivando a aquisição de móveis de aço/equipamentos para CEIS,
Educação Infantil e Ensino Fundamental, relativa ao Pregão
Eletrônico nº. 070/1 1 – Processo nº. 270/1 1 - Homologado
em: 07/10/2011.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA  a empresa TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS
LTDA, objetivando a aquisição de pneus para a UTI móvel, relativa
ao Pregão Eletrônico nº. 096/1 1 – Processo nº. 376/1 1 -
Homologado em: 21/1 1/2011.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA  a empresa K.S MAX INFORMÁTICA  LTDA,
objetivando a aquisição de cartuchos para as EMEB’s de Educação
Infantil e Secretaria Municipal de Educação, relativa ao Pregão
Eletrônico nº. 098/1 1 – Processo nº. 378/1 1 - Homologado
em: 12/10/2011.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA  a empresa K.S MAX INFORMÁTICA  LTDA ,
objetivando a aquisição de materiais de papelaria para as EMEB’s
de Educação Infantil, Ensino Fundamental  e CEI’s Municipais, relativa

ao Pregão Eletrônico nº. 102/1 1 – Processo nº. 392/1 1 - Homolo-
gado em: 22/1 1/2011.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA  a empresa K.S MAX INFORMÁTICA  LTDA ,
objetivando a aquisição de equipamentos de informática para o
SAMU, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 1 12/11 – Processo nº.
422/11 - Homologado em: 16/1 1/2011.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA  a empresa INFOHARD INFORMÁTICA LTDA EPP,
objetivando a aquisição de microcomputador para a Unidade de
Reabilitação para Pessoa com Deficiência, relativa ao Pregão
Eletrônico nº. 1 15/11 – Processo nº. 429/1 1 - Homologado
em: 23/11/2011.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA  a empresa CIRÚRGICA LONDRINA PRODUTOS
HOSPITALARES L TDA ME, objetivando a aquisição de insumos
para diabéticos, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 1 18/11 –
Processo nº. 438/1 1 - Homologado em: 17/1 1/2011.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA  a empresa FOTO ÓTICA SOUZA CLIVATTI LTDA
ME, objetivando a aquisição de 278 óculos monofocal e 479 óculos
bifocal, relativa ao Pregão Presencial nº. 062/1 1 – Processo
nº. 328/11 - Homologado em: 26/09/201 1.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA  a empresa FÁTIMA S.C. TRINCA PEÇAS ME,
objetivando a contratação de empresa para reforma geral de
motoniveladora caterpillar 120 B, com fornecimento de peças, relativa
ao Pregão Presencial nº. 074/1 1 – Processo nº. 366/1 1 -
Homologado em: 27/09/201 1.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA  a empresa GISELE DE LOURDES DOS SANTOS ,
objetivando a contratação de serviço de mão de obra para pintura
de sinalização viária horizontal, relativa ao Pregão Presencial nº.
086/11 – Processo nº. 397/1 1 - Homologado em: 21/1 1/2011.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA  a empresa BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS L TDA
ME, objetivando retífica completa de motor, nos veículos da
Secretaria Municipal de Educação e do Turismo com fornecimento
de peças e mão de obra, relativa ao Pregão Presencial nº. 088/
11 – Processo nº. 405/1 1 - Homologado em: 21/10/201 1.

HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA  a empresa FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
LTDA EPP, objetivando a construção do Centro de Valorização do
Idoso – Projeto Quero Vida, relativa à  Tomada de Preços nº.
016/11 – Processo nº. 398/1 1 - Homologado em: 22/1 1/2011.

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: INEXIGIBILIDADE nº. 011/11 – Processo nº. 268/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: BENEDICTO MACHADO SONORIZAÇÃO ME.
Objeto:  Locação de equipamento de som e iluminação para
apresentação ao vivo da Banda Clã Destinos.
Valor Global:  R$ 8.400,00 (oito  mil e quatrocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 21/06/2011.

EXTRATO DE CONTRATO DE TOMADA DE PREÇOS
Modalidade: Tomada de Preços nº 010/11 – Processo nº. 307/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
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Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento
de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra para execução
de ampliação da CEI “Dona Bidunga”.
Valor Global: R$ 758.245,67  (setecentos e cinquent a e oito
mil, duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete
centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 29/09/2011.

Modalidade: Tomada de Preços nº 016/11 – Processo nº. 398/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA EPP.
Objeto: Construção do Centro de Valorização do Idoso – Projeto
Quero Vida.
Valor Global: R$ 326.990,24  (trezentos e vinte e seis mil,
novecentos e noventa reais e vinte e quatro centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 29/11/2011.

Modalidade: Tomada de Preços nº 017/11 – Processo nº. 404/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MIRANDA RODRIGUEZ, PALAVÉRI E MACHADO –
ADVOGADOS.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
consultoria e assessoria.
Valor Global: R$ 48.000,00  (quarent a e oito mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 11/11/2011.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 061/11 – Processo nº. 214/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RÁDIO AVARÉ LTDA.
Objeto:  Contratação da Rádio Avaré AM para divulgação de evento
cultural “Encenação da Paixão de Cristo”.
Valor tot al:  R$ 650,00 (seiscentos e cinquent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 19/04/2011.

Modalidade: Dispensa nº. 080/11 – Processo nº. 269/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: W. PEDRA ALARMES ME.
Objeto:  Contratação de empresa especializada em sistema de
alarmes e monitoramento, para prestação de serviços no Pólo do
Projeto Guri de Avaré.
Valor tot al:  R$ 840,00 (oitocentos e quarent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 28/06/2011.

Modalidade: Dispensa nº. 087/11 – Processo nº. 290/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ALEX LOURENÇO LUCCHESI.
Objeto:  Locação de imóvel na Rua Pará nº 2.164 para instalação
da Procuradoria Geral do Município.
Valor mensal:  R$ 3.000,00 (três mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 10/06/2011.

Modalidade: Dispensa nº. 089/11 – Processo nº. 302/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ÁSCOLI PLÁSTICOS LTDA.
Objeto:  Locação de imóvel na Avenida Donguinha Mercadante nº
3.401 para instalação da Fábrica Expande Confecções Ltda.
Valor mensal:  R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 07/07/2011.

Modalidade: Dispensa nº. 091/11 – Processo nº. 305/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: M.S. TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.
Objeto:  Contratação de laboratório especializado para realização
de laudos, referente aos  ensaios de compressão em corpo de
provas em concreto e blocos cerâmicos, no Conjunto Habitacional
Avaré G na Barra Grande.
Valor tot al: R$ 3.168,00 (três mil, cento e sessent a e oito reais).
Data da Assinatura do Contrato: 11/07/2011.

Modalidade: Dispensa nº. 103/11 – Processo nº. 338/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SUELI  APARECIDA  RÚBIO.
Objeto:  Locação de imóvel na Rua Dari Silveira Barcelos nº 102
para instalação do Centro de Referência de Assistência Social I
(CRAS I).
Valor mensal:  R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 01/08/2011.

Modalidade: Dispensa nº. 105/11 – Processo nº. 343/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.
Objeto:  Aquisição de medicamentos psicotrópicos injetáveis para
uso no Pronto Socorro Municipal.
Valor tot al:  R$ 952,00 (novecentos e cinquent a e dois reais).

Data da Assinatura do Contrato: 15/08/2011.

Modalidade: Dispensa nº. 106/11 – Processo nº. 348/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: JOSÉ LUIZ GIRADI E EDNA NASTRI GIRADI.
Objeto:  Locação de imóvel na Rua Santa Catarina nº 960 para
instalação da Farmácia Popular do Brasil.
Valor mensal:  R$ 1.751,00 (hum mil, setecentos e cinquent a
e um reais).
Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2011.

Modalidade: Dispensa nº. 107/11 – Processo nº. 371/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Objeto:  Aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de
alimentação aos funcionários públicos da Garagem Municipal e
Entidades Municipais.
Valor tot al:  R$ 41.186,00 (quarent a e um mil, cento e oitent a
e seis  reais).
Data da Assinatura do Contrato: 30/08/2011.

Modalidade: Dispensa nº. 108/11 – Processo nº. 375/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SANTEC AGUDOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA ME.
Objeto:  Aquisição de 25.000 unidades de embalagem descartável
de alumínio nº 9.
Valor tot al:  R$ 8.750,00 (oito mil, setecentos e cinquent a
reais).
Data da Assinatura do Contrato: 03/10/2011.

Modalidade: Dispensa nº. 109/11 – Processo nº. 380/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: JOSÉ MARCOLINO NETO.
Objeto:  Locação de imóvel na Rua Pará nº 1.790 para instalação
do Cartório Eleitoral.
Valor mensal:  R$ 1.188,30 (hum mil, cento e oitent a e oito
reais e trinta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 30/08/2011.

Modalidade: Dispensa nº. 110/11 – Processo nº. 384/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
Objeto:  Fornecimento de gases medicinais, oxigênio e ar medicinal,
acondicionados em cilindros de alta pressão.
Valor tot al:  R$ 207.310,00 (duzentos e sete mil, trezentos e
dez reais).
Data da Assinatura do Contrato: 09/09/2011.

Modalidade: Dispensa nº. 112/11 – Processo nº. 386/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: LÊGNA DE FÁTIMA BRISOLLA DA SILVA.
Objeto:  Locação de imóvel na Rua Júlio Figueiredo nº 166 para
instalação do Posto de Pronto Atendimento Ambulatorial do Bairro
Ipiranga.
Valor mensal:  R$ 704,28 (setecentos e quatro reais e vinte
e oito centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 09/09/2011.

Modalidade: Dispensa nº. 114/11 – Processo nº. 402/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: LUIZ ROBERTO SANTOS AOKI.
Objeto:  Locação de imóvel na Rua Pernambuco nº 1.856 para
instalação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).
Valor mensal:  R$ 1.625,26 (hum mil, seiscentos e vinte e
cinco reais e vinte e seis centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 09/09/2011.

Modalidade: Dispensa nº. 117/11 – Processo nº. 426/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: GRIL GRÁFICA E REPRESENTAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA ME.
Objeto:  Confecção de 1.000 exemplares do Plano de Cargos e
Salários e Estatuto do Magistério Municipal.
Valor tot al:  R$ 2.876,00 (dois mil, oitocentos e setent a e
seis reais).
Data da Assinatura do Contrato: 13/10/2011.

Modalidade: Dispensa nº. 118/11 – Processo nº. 442/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SEBASTIÃO PINTO NETO.
Objeto:  Locação de imóvel na Rua Ceará nº 1.206 para instalação
do Projeto Geração de Renda Arte e Costura.
Valor mensal:  R$ 1.850,00 (hum mil, oitocentos e cinquent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 19/10/2011.

Modalidade: Dispensa nº. 119/11 – Processo nº. 444/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: LEONILDA DONINI AREDES E MAURO AREDES PEREIRA
NETO.
Objeto:  Locação de imóvel na Rua Rio de Janeiro nº 1.807 para
instalação da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência.
Valor mensal:  R$ 894,30 (oitocentos e novent a e quatro
reais e trinta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 27/10/2011.

Modalidade: Dispensa nº. 121/11 – Processo nº. 459/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: AVABAN PROMOÇÃO E EVENTOS LTDA ME.
Objeto:  Contratação de empresa especializada em locação,
instalação e manutenção de 15 banheiros químicos.
Valor tot al:  R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquent a
reais).
Data da Assinatura do Contrato: 11/11/2011.

Modalidade: Dispensa nº. 123/11 – Processo nº. 464/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: GRIL GRÁFICA E REPRESENTAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA ME.
Objeto:  Aquisição de talões de multa de trânsito municipal, pastas
amarelas e envelopes.
Valor tot al:  R$ 577,90 (quinhentos e setent a e sete reais e
noventa centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 17/11/2011.

Modalidade: Dispensa nº. 124/11 – Processo nº. 477/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: EDSON GOMES DA SILVEIRA BARRETOS ME.
Objeto:  Aquisição de 100 m³ de nitrogênio líquido para
procedimentos médicos realizados no DST/AIDS.
Valor tot al:  R$ 600,00 (seiscentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 21/11/2011.

Modalidade: Dispensa nº. 126/11 – Processo nº. 479/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MARIA JOSE DE CARVALHO SOUSA ME.
Objeto:  Aquisição de uma cadeira de rodas motorizada para atender
mandado judicial.
Valor tot al:  R$ 7.596,00 (sete mil, quinhentos e novent a e
seis reais).
Data da Assinatura do Contrato: 24/11/2011.

Modalidade: Dispensa nº. 127/11 – Processo nº. 480/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: APARECIDA GONÇALVES COSTA ME.
Objeto:  Aquisição de camisetas para o Proerd.
Valor tot al:  R$ 8.875,00 (oito mil, oitocentos e setent a e
cinco reais).
Data da Assinatura do Contrato: 28/11/2011.

EXTRATO DE CONTRATO DE CONVITE
Modalidade: Convite nº. 051/11 – Processo nº. 393/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: FREDERICO CORREA PEÃO 29047687850.
Objeto:  Contratação de empresa especializada para aulas práticas
de Canto Coral e Teclado para deficientes visuais.
Valor Global: R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 11/10/2011.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 061/11 – Processo nº. 319/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA.
Objeto:  Contratação de empresa para prestação de serviços de
impressão do Semanário Oficial.
Valor Global: R$ 14.550,00 (quatorze mil, quinhentos e cinquenta
reais).
Data da Assinatura do Contrato: 13/09/2011.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 062/11 – Processo nº. 328/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: FOTO ÓTICA SOUZA CLIVATTI LTDA ME.
Objeto:  Aquisição de 278 óculos monofocal completos e 479 óculos
bifocal completos para o Programa Olhar Brasil.
Valor Global: R$ 77.889,52 (setenta e sete mil, oitocentos e oitenta
e nove reais e cinquenta de dois centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 26/09/2011.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 064/11 – Processo nº. 330/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré

continua na página 18
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P E D E S T R I A N I S M O :

A mais antiga corrida
pedestre em cidades inte-
rioranas do Brasil já está
com as inscrições abertas.
A tradicional Corrida de
São Silvestre da Estância
Turística de Avaré, em seu
66º ano consecutivo de
realização, acontece anu-
almente na última noite do
ano, 31 de dezembro, e
atrai corredores de todas

Abertas as inscrições para a 66ª
São Silvestre de Avaré

as partes do Brasil e até
mesmo de países vizinhos.

São seis as categorias
disputadas dentro de um
percurso de 10 mil metros
pelas principais ruas cen-
trais da cidade: Adulto
Masculino (16 a 39 anos);
Adulto Feminino (acima de
16 anos); Veterano A Mas-
culino (40 a 49 anos); Ve-
terano A Feminino (40 a

Atletas percorrerão as principais ruas da cidade a última prova esportiva do ano

49 anos); Veterano B Mas-
culino (50 a 59 anos) e
Veterano C Masculino
(acima de 60 anos).
O idealizador da prova
desde o seu início, o jor-
nalista e radialista Elias de
Almeida Ward, informa
que a prova também pode
ser disputada por equipes
de até cinco corredores,
previamente inscritos.

“Assim como ocorre todos
os anos, a largada será
dada por volta das 19h00
e todos os participantes
receberão camisetas e me-
dalhas de participação,
além de premiação em di-
nheiro e troféus aos primei-
ros colocados”. As inscri-

ções podem ser feitas di-
retamente na Secretaria
Municipal de Esportes e
Lazer, na Concha Acústi-
ca da Praça Romeu Bre-
tas, sede da SEME, até o
dia 28 de dezembro, com
taxa de R$ 10,00 por atle-
ta. Ou ainda, para corre-

dores de outras localidades

e também de Avaré pelos

sites www.avare.sp.gov.br

/ww.runnerbrasil.com.br.

Informações pelos telefo-

nes (14) 3732-0756 e

3732-1589 e e-mail

saosilvestre@avare.sp.gov.br.

C O N F R A T E R N I Z A Ç Ã O :

53º Batalhão da Polícia Militar de
Avaré realiza seu 4º Jantar Dançante

No dia 26 de novem-
bro de 2011, foi realizado
o 4º Jantar Dançante para
os Policiais Militares do
53º Batalhão de Policia
Militar do Interior, o evento
ocorreu no Salão Social do
Centro Avareense e con-
tou com a presença da fa-
mília Policial Militar e ami-
gos do Batalhão.

O Baile de final de ano
visa à confraternização os
policiais, os quais diutur-
namente trabalham em

prol da sociedade avareen-
se e região e, merecida-
mente, pode desfrutar de
um ambiente sadio, de ale-
gria e interação com seus
amigos de serviço e fami-
liares.

Acompanhada de pra-
tos diversos e bebida de
qualidade, a noite foi con-
duzida pelo repertório di-
versificado da Banda Sti-
llus, a qual alegrou a noi-
te, atendendo aos mais di-
versos pedidos, que levou

o público presente a uma
noite descontraída.

O principal objetivo na
execução deste evento foi
possibilitar não só a inte-
ração de nossos policiais
militares e seus familiares,
mas também buscar aten-
der os anseios de nossos
Policiais Militares que já
esperam por esse baile du-
rante todos os anos.

Fonte: Seção de Assuntos Ci-

vis - 53ºBPM/I – Avaré/SP.
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Objeto:  Locação de equipamentos de iluminação e sonorização
para diversos eventos da Prefeitura, com gerenciamento da
Secretaria Municipal de Cultura.
Valor Global: R$ 64.200,00 (sessenta e quatro  mil, duzentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 05/09/2011.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 066/11 – Processo nº. 345/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: MENEZES TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA.
Objeto:  Limpeza de calha e margem dos córregos da área urbana
do município.
Valor Global: R$ 78.980,00 (setenta e oito  mil, novecentos e oitenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 06/10/2011.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 071/11 – Processo nº. 363/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA.
Objeto:  Confecção de material gráfico para a Secretaria da Fazenda/
Administração.
Valor Global: R$ 1.230,00 (hum mil, duzentos e trinta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 20/10/2011.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 074/11 – Processo nº. 366/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: FÁTIMA S.C. TRINCA PEÇAS ME.
Objeto:  Contratação de empresa para reforma geral de uma
motoniveladora caterpillar 120B, com fornecimento de peças.
Valor Global: R$ 152.628,00 (cento e cinquenta e dois mil, seiscentos
e vinte e oito  reais).
Data da Assinatura do Contrato: 27/09/2011.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 076/11 – Processo nº. 372/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: TSUKAHARA & GOMES LTDA EPP.
Objeto:  Aquisição de gêneros alimentícios para o CREAS.
Valor Global: R$ 18.593,45 (dezoito mil, quinhentos e noventa e
três reais e quarenta e cinco centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 24/10/2011.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 077/11 – Processo nº. 373/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME.
Objeto:  Retífica de motor para veículo placa CPV 4252 da Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
Valor Global: R$ 5.380,00 (cinco mil, trezentos e oitenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 04/10/2011.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 078/11 – Processo nº. 374/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Objeto:  Aquisição de ovos para as Escolas.
Valor Global: R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 05/10/2011.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 086/11 – Processo nº. 397/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: GIZELE DE LOURDES DOS SANTOS.
Objeto:  Contratação de serviço de mão de obra para pintura de
sinalização viária horizontal.
Valor Global: R$ 32.630,00 (trinta e dois mil, seiscentos e trinta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 21/11/2011.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 088/11 – Processo nº. 405/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME.
Objeto: Retífica completa de motor nos veículos da Secretaria
Municipal de Educação e Turismo com fornecimento de peças e
mão de obra.
Valor Global: R$ 16.755,00 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta
e cinco reais).
Data da Assinatura do Contrato: 21/10/2011.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 092/11 – Processo nº. 412/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: GRIL GRÁFICA E REPRESENTAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA ME.
Objeto:  Confecção de talões de venda e notificação para fiscais
da Zona Azul.
Valor Global: R$ 9.760,00 (nove mil, setecentos e sessenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 26/10/2011.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 093/11 – Processo nº. 413/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: E.J.F EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.
Objeto:  Aquisição de 985 sacos de 30 kg de massa asfáltica pré
misturada, solução instantânea, usinada a frio.

Valor Global: R$ 14.489,35 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e
nove reais e trinta e cinco centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 27/10/2011.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 070/11 – Processo nº. 270/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: IRENE MARIA DA SILVA AVARÉ ME.
Objeto: Aquisição de equipamentos para CEI’s, Educação Infantil e
Ensino Fundamental.
Valor Global: R$ 20.050,00 (vinte mil e cinquenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 07/10/2011.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 076/11 – Processo nº. 276/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ados: BIUDES & OLIVEIRA  EQUIPAMENTOS LTDA
referente o ítem 01 e
IRENE MARIA DA SILVA AVARÉ ME referente os ítens 02,03,04 e 05.
Objeto: Aquisição de móveis de escritório para o Ambulatório DST/
AIDS.
Valor Global: R$ 5.253,15 (cinco mil,duzentos e cinquenta e três
reais e quinze centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 10/10/2011.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 089/11 – Processo nº. 357/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP.
Objeto: Aquisição de leite/complemento alimentar para atender
pacientes da Secretaria Municipal  da Saúde.
Valor Global: R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 20/10/2011.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 092/11 – Processo nº. 360/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: IRENE MARIA  DA SILVA AVARÉ ME referente o lote 02.
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para a Central
de Regulação do SAMU.
Valor Global: R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 19/09/2011.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 096/11 – Processo nº. 376/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.
Objeto: Aquisição de pneus para a UTI móvel.
Valor Global: R$ 3.950,00 (três mil, novecentos e cinquenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 21/11/2011.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 097/11 – Processo nº. 377/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: CIRÚRGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA.
Objeto: Aquisição de autoclave para o PSF Duílio Gambini.
Valor Global: R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 17/10/2011.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 098/11 – Processo nº. 378/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: K.S MAX INFORMÁTICA LTDA.
Objeto: Aquisição de cartuchos para as EMEB’s de Educação
Infantil e Secretaria Municipal de Educação.
Valor Global: R$ 13.880,00 (treze mil, oitocentos e oitenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 12/10/2011.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 100/11 – Processo nº. 389/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: MASTER AUCTION COMÉRCIO DE ELETRO-
ELETRÕNICOS LTDA ME.
Objeto: Aquisição de bebedouro para o PAS Vera Cruz.
Valor Global: R$ 500,00 (quinhentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 19/10/2011.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 101/11 – Processo nº. 391/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS LTDA EPP.
Objeto: Aquisição de materiais de consumo para o CREAS (famílias
assistidas).
Valor Global: R$ 10.250,00 (dez  mil, duzentos e cinquenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 27/10/2011.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 102/11 – Processo nº. 392/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: K.S MAX INFORMÁTICA LTDA.
Objeto: Aquisição de materiais de papelaria para as EMEB’s de
Educação Infantil, Ensino Fundamental e CEI’s Municipais.
Valor Global: R$ 184.820,00 (cento e oitenta e quatro mil, oitocentos

e vinte reais).
Data da Assinatura do Contrato: 22/11/2011.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 107/11 – Processo nº. 415/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
Objeto: Aquisição de luvas de procedimento para os PAS’s, ESF’s
e Dependências da Saúde.
Valor Global: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 04/11/2011.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 112/11 – Processo nº. 422/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: K.S MAX INFORMÁTICA LTDA.
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para o SAMU.
Valor Global: R$ 26.945,00 (vinte e seis mil, novecentos e quarenta
e cinco reais).
Data da Assinatura do Contrato: 16/11 /2011.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 115/11 – Processo nº. 429/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: INFOHARD INFORMÁTICA LTDA  EPP.
Objeto: Aquisição de microcomputador para a Unidade de
Reabilitação para Pessoas com Deficiência.
Valor Global: R$ 1.490,00 (hum mil, quatrocentos e noventa reais).
Data da Assinatura do Contrato: 23/11/2011.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 118/11 – Processo nº. 438/11
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: CIRÚRGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA ME.
Objeto: Aquisição de insumos para diabéticos.
Valor Global: R$ 29.999,90 (vinte e nove mil, novecentos e noventa
e nove reais e noventa centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 17/11/2011.

ADJUDICAÇÃO
Pregão Eletrônico  nº. 102/11 – Processo nº. 392/11
Fica adjudicado a empresa K.S MAX INFORMÁTICA  LTDA, com
valor total de R$ 184.820,00 (cento e oitenta e quatro mil,
oitocentos e vinte reais),  objetivando a aquisição de materiais
de papelaria para as EMEB’s de Educação Infantil, Ensino
Fundamental e CEI’s Municipais – adjudicado em: 22/11/2011.

Tomada de Preços  nº. 016/11 – Processo nº. 398/11
Fica adjudicado a empresa FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
LTDA EPP, com valor total de R$ 326.990,24 (trezentos e vinte e
seis mil, novecentos e noventa reais e vinte e quatro
centavos),  objetivando a construção do Centro de Valorização do
Idoso – Projeto Quero Vida – adjudicado em: 29/11/2011.

SUPRESSÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/11 - PROCESSO 338/11, fica
suprimido o valor do respectivo contrato ganho pela senhora SUELI
APARECIDA RÚBIO , no valor tot al de R$ 7.800,00 (sete mil e
oitocentos reais) , o que corresponde a 50% (cinquenta por
cento),  do total contratado, o que objetiva a locação de imóvel na
Rua Dari Silveira Barcelos nº 102 para instalação do Centro de
Referência de Assistência Social I (CRAS I). - Assinatura do Termo
de Supressão: 27/10/11.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/09 - PROCESSO 614/09, fica
suprimido o valor do respectivo contrato ganho pela empresa
CARBONERO E CUSTÓDIO LTDA , no valor tot al de R$ 1.282,40
(hum mil, duzentos e oitenta e dois reais e quarenta
centavos) , o que corresponde a aproximadamente 0,32% (zero
vírgula trinta e dois por cento),  do total contratado, o que
objetiva a locação de 04 caminhões adaptados com coletores/
compactadores - Assinatura do Termo de Supressão: 28/11/11.

RESCISÃO
Fica RESCINDIDO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº 085/09 – Processo nº. 614/09 , que fazem entre si a Prefeitura
da Estância Turística de Avaré e a empresa CARBONERO E
CUSTÓDIO LTDA , objetivando a locação de 04 caminhões
adaptados com coletores/compactadores. Rescindido  em: 29/11/
11 - Rogélio Barchetti Urrêa-Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 061/11 – Processo nº. 214/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa RÁDIO AVARÉ
LTDA, com valor global de R$ 650,00 (seiscentos e cinquent a
reais),  objetivando a contratação da Rádio Avaré AM para
divulgação de evento cultural “Encenação da Paixão de Cristo”,
com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
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Estância Turística de Avaré, 19 de abril de 2011 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 087/11 – Processo nº. 290/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação o Senhor ALEX LOURENÇO
LUCCHESI, com valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais),
objetivando a locação de imóvel na Rua Pará nº 2.164 para instalação
da Procuradoria Geral do Município, com fulcro no artigo 24 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 10 de
junho de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 089/11 – Processo nº. 302/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa ÁSCOLI
PLÁSTICOS LTDA, com valor mensal de R$ 2.400,00 (dois mil e
quatrocentos reais),  objetivando a locação de imóvel na Avenida
Donguinha Mercadante nº 3.401 para instalação da Fábrica
Expande Confecções Ltda, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 07 de julho de
2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 106/11 – Processo nº. 348/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa JOSÉ LUIZ
GIRADI E EDNA NASTRI GIRADI, com valor mensal de R$ 1.751,00
(hum mil, setecentos e cinquenta e um reais),  objetivando a
locação de imóvel na Rua Santa Catarina nº 960 para instalação da
Farmácia Popular do Brasil, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 06 de agosto
de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 121/11 – Processo nº. 459/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa AVABAN
PROMOÇÃO E EVENTOS LTDA ME, com valor total de R$ 3.750,00
(três mil, setecentos e cinquenta reais),  objetivando a
contratação de empresa especializada em locação, instalação e
manutenção de 15 banheiros químicos, com fulcro no artigo 24 da
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11
de novembro de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 123/11 – Processo nº. 464/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa GRIL GRÁFICA
E REPRESENTAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA ME, com valor total de
R$ 577,90 (quinhentos e setenta e sete reais e noventa
centavos),  objetivando aquisição de talões de multa de trânsito
Municipal, pastas amarelas e envelopes , com fulcro no artigo 24
da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré,
17 de novembro de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito
Municipal.

Dispensa nº. 124/11 – Processo nº. 477/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa EDSON GOMES
DA SILVEIRA BARRETOS ME, com valor total de R$ 600,00
(seiscentos reais),  objetivando aquisição de 100 m³ de nitrogênio
líquido para procedimentos médicos realizados no DST/AIDS, com
fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 21 de novembro de 2011 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 126/11 – Processo nº. 479/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa MARIA JOSE DE
CARVALHO SOUSA ME, com valor total de R$ 7.596,00 (sete
mil, quinhentos e noventa e seis reais),  objetivando aquisição
de uma cadeira de rodas motorizada para atender mandado judicial,
com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 24 de novembro de 2011 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 127/11 – Processo nº. 480/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa APARECIDA
GONÇALVES COSTA ME, com valor total de R$ 8.875,00 (oito
mil, oitocentos e setenta e cinco reais),  objetivando aquisição
de camisetas para o Proerd, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 28 de novembro
de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

ADITIVO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/10 – Processo nº. 401/10 fica
aditado o valor de R$ 22.083,72 (vinte e dois mil, oitenta e três
reais e setenta e dois centavos) , para a empresa MENEZES
TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES L TDA, o que corresponde
a 5,66% (cinco vírgula sessenta e seis por cento ) do valor
total adjudicado no processo licitatório em questão objetivando
fornecimento de mão de obra, máquinas e equipamentos para
execução de 22 (vinte e duas) unidades habitacionais no Conjunto
Habitacional Avaré “G” na Barra Grande - Assinatura do T ermo
Aditivo em: 07 de novembro de 2011.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/11 – Processo nº. 263/1 1 fica
aditado o valor de R$ 9.105,00 (nove mil, cento e cinco reais) ,
para a empresa MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP,
o que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento ) do valor total
adjudicado no processo licitatório em questão objetivando
fornecimento de leites e complementos alimentares para pacientes
carentes - Assinatura do T ermo Aditivo em: 10 de novembro
de 2011.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 079/10 – Processo nº. 308/10, Contrato (262/
10), que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de
Avaré  e o Senhor PAULO SALIM ANTÔNIO CURIATI, objetivando
a locação de imóvel na Rua Maranhão nº 1.578 para instalação do
Fundo Social de Solidariedade, com prorrogação até 03 de novembro
de 2012. O valor mensal será de R$ 2.800,00 (dois mil e
oitocentos reais)  – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 109/10 – Processo nº. 492/10, Contrato (415/
10), que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de
Avaré  e o Senhor BENEDICTO GASPAR, objetivando a locação de
imóvel na Rua Sergipe nº 1.379 para instalação da Junta Militar,
com prorrogação até 10 de novembro de 2012. O valor mensal
será de R$ 1.000,00 (hum mil reais) de 11/11/11 até 10/05/12, e
de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) de 11/05/12 até 10/
11/12. – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 023/11 – Processo nº. 084/1 1, Contrato (074/
11), que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de
Avaré  e a empresa MALUF & TINÓS L TDA ME, objetivando a
contratação de empresa para locação de 01 multifuncional para o
Departamento de Licitações, com prorrogação até 18 de outubro
de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMADA PÚBLICA
Nº 001/11 – Processo nº. 102/1 1, Contrato (148/1 1), que faz
entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITARARÉ -
COAFAI, objetivando a aquisição de hortifrutis para a Merenda
Escolar, com prorrogação até 18 de dezembro de 2011. O valor
desta prorrogação de contrato é de R$ 63.416,86 (sessenta e
três mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e seis
centavos)  – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 085/11 – Processo nº. 340/1 1, Contrato (320/
11), que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de
Avaré  e a empresa LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS L TDA , objetivando a aquisição de
imunoglobulina Humana para pacientes de ordem judicial, com
prorrogação até 18 de março de 2012. O valor desta prorrogação
de contrato é de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais)  –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 003/10 – Processo nº. 039/10, Contrato (138/10),
que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e
a empresa ATLÂNTICA  CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA, objetivando a reforma e ampliação do Terminal
Rodoviário, com prorrogação até 31 de dezembro de 2011.  –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 071/10 – Processo nº. 41 1/10, Contrato (391/
10), que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de
Avaré  e a empresa NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA , objetivando a aquisição de cestas básicas para os
funcionários municipais, com prorrogação até 25 de janeiro de
2012. O valor desta prorrogação de contrato é de R$ 631.314,00
(seiscentos e trinta e um mil, trezentos e quatorze reais)
– Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 099/10 – Processo nº. 495/10, Contrato (005/
11), que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de
Avaré  e a empresa NATHÁLIA BIBIANA  TEIXEIRA ME objetivando
a contratação de empresa para fornecimento de plotagens de mapas
em papel mono, com prorrogação até 20 de janeiro de 2012. –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE
PREÇOS Nº 007/11 – Processo nº. 279/1 1, Contrato (246/1 1),

que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a
empresa ALESSANDRO FERREIRA ESTRUTURAS,  objetivando a
cobertura metálica de quadra poliesportiva na EMEB “Profª Maria
Thereza de Oliveira Picalho”, com prorrogação até 24 de janeiro de
2012.  – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PREÇOS
Nº 011/11 – Processo nº. 308/1 1, Contrato (277/1 1), que faz
entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa
ALESSANDRO FERREIRA ESTRUTURAS,  objetivando a cobertura
de quadra poliesportiva na EMEB “Prof Ulisses Silvestre”, com
prorrogação até 24 de janeiro de 2012.  – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

ANULAÇÃO
Fica ANULADA  a licitação na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO
nº. 122/11 – Processo nº. 463/1 1, objetivando o fornecimento de
mão de obra, materiais e equipamentos para pintura de pontos de
táxi, moto táxi e pontos de ônibus, conforme preceitua a súmula
473 do Supremo Tribunal Federal. - Anulada em: 28/1 1/11 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA o lote 01  na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
nº. 070/11 – Processo nº. 270/1 1, objetivando a aquisição de
equipamentos para CEI’s, Educação Infantil e Ensino Fundamental,
conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas
alterações. - Revogada em: 10/10/1 1 – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
nº. 074/11 – Processo nº. 274/1 1, objetivando a aquisição de
lajotas sextavadas, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da
Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 10/10/1 1 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
nº. 084/11 – Processo nº. 336/1 1, objetivando a aquisição de
sacos de lixo para a Secretaria da Saúde, conforme preceitua o
“caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada
em: 18/10/11 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
nº. 091/11 – Processo nº. 359/1 1, objetivando a aquisição de
adubos e calcários para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas
alterações. - Revogada em: 04/1 1/11 – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
nº. 099/11 – Processo nº. 379/1 1, objetivando a aquisição de
eucalipto, arame farpado e grampo cerca para a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei
8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 04/1 1/11 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
nº. 103/11 – Processo nº. 400/1 1, objetivando a aquisição de
móveis de escritório para a Central de Regulação do SAMU,
conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas
alterações. - Revogada em: 17/1 1/11 – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA o lote 02  na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
nº. 118/11 – Processo nº. 438/1 1, objetivando a aquisição de
insumos para diabéticos, conforme preceitua o “caput” do artigo 49
da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 17/1 1/11 –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
nº. 080/11 – Processo nº. 382/1 1, objetivando a contratação de
empresa para fornecimento de laudo radiométrico, conforme
preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
- Revogada em: 26/10/1 1 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito
Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
nº. 081/11 – Processo nº. 383/1 1, objetivando a reposição de
água mineral, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei
8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 26/10/1 1 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
nº. 096/11 – Processo nº. 425/1 1, objetivando a contratação de
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empresa para confecção de material gráfico para a Secretaria Munici-
pal da Saúde, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/
93 e suas alterações. - Revogada em: 28/1 1/11 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências
quanto ao Contrato n° 374/11 do PREGÃO ELETRÔNICO N° 101/1 1
– Processo n° 391/1 1, motivo pelo qual, os atos praticados por
este setor e assinados pelo Senhor Prefeito Municipal, deverão
ser rerratificados.
ONDE SE LIA:
Lote 02:

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 167/2011

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato
representado pela Sra.Deira Alizia Visentin Villen, convoca os
classificados no Concurso Público  nº 001/2009, homologado
pelo Decreto nº 2.223 de 15/10/09, publicado em 24/10/09,
prorrogado pelo Decreto nº 2.934 de 19/10/2011, publicado em 22/
10/2011; para o exercício de Emprego Público junto aos PSFs,
na função de Farmacêutico – PSF , considerando demissão de
servidor e não comparecimento do 09º classificado; para
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da
data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos
Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº
1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.

Class. Nome
10º MARIA PAOLA ROMANO CURIATI

Estância Turística de Avaré, aos 29 dias do mês de Novembro de 2011.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Fazenda/Interina Administração

Autorizada pela Portaria nº 5.185/2011

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 168/2011

             O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato
representado pela Sra. Deira Alizia Visentin Villen, convoca os
classificados no Concurso Público  nº 001/2009, homologado
pelo Decreto nº 2.223 de 15/10/09, publicado em 24/10/09,
prorrogado pelo Decreto nº 2.934 de 19/10/2011, publicado em 22/
10/201, para o exercício de Emprego Público junto aos PSFs,
na função de Enfermeiro – PSF para contrato temporário a fim de
substituir funcionário afastado de licença saúde, considerando o
não comparecimento do 09º classificado, para comparecer no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de
Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
 O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.

Class. Nome
10º JULIANA  COSTA QUEIROZ BIROLI

Estância Turística de Avaré, aos 29 dias do mês de Novembro de 2011.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Fazenda/Interina Administração

Autorizada pela Portaria nº 5.185/2011

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 169/2011

             O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato
representado pela Sra.Deira Alizia Visentin Villen, convoca os
classificados no Concurso Público  nº 001/2010, homologado
pelo Edital nº 001/2010 de 11/05/2010, para o cargo de Escriturário
(antigo Auxiliar Administrativo)  no cargo e classificação abaixo
descritos, para comparecerem no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, a partir da data da publicação deste Edital,  no Departamento
de Recursos Humanos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.

Class. Nome
13º DENIS ROBERTO CASALE
14º EDGAR MARIANO GONÇAL VES

Estância Turística de Avaré, aos 30 dias do mês de Novembro de 2011.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Fazenda/Interina Administração

Autorizada pela Portaria nº 5.185/2011

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO: ESCRITURÁRIO
Compreende em executar serviços gerais de escritório, das diversas
unidades administrativas, tais como a classificação de documentos
e correspondência, transcrição de dados, lançamentos, prestação
de informações, arquivos, informática em geral e atendimento ao
público. Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO: Ensino Médio Completo.
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais

PREFEITURA  DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  AVARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E  FAZENDA

Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - nº 001/2011
ESTÁGIO PROBATÓRIO

A Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho
de Servidor durante o Estágio Probatório, nomeada através do
Decreto nº 2699 de 18 de março de 2011, torna público que os
servidores abaixo relacionados, foram aprovados em avaliação
referente ao período de  2009 a 2011, em especial, referente ao
desempenho funcional dos últimos 06 (seis) meses.

RELAÇÃO DOS SERVIDORES AVALIADOS E APROVADOS em
Estágio Probatório

CÓDIGO NOME FUNCIONÁRIO
5059 ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA
4322 CLÁUDIO HIDEO NAKAMURA
5217 GISLAINE CENI SILVA
4904 ÍRIS NATÁLIA  VAZ ARCA
4390 MARLI BA TISTA FREITAS FURTADO
4452 VERIDIANA FERREIRA DA LUZ

RELAÇÃO SERVIDOR APROVADO – 1ª AVALIAÇÃO Estágio
Probatório

CÓDIGO NOME FUNCIONÁRIO
7548 RODRIGO AUGUSTO MARTINS

Período: 01/07/2010 a 30/06/2011

Estância Turística de Avaré, aos 30 dias do mês de novembro do
ano de 2011.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Fazenda/Interina Administração

NOTIFICAÇÃO

CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Turismo, através de Sua Presidente em
exercício, Ana Cláudia Ornellas, em cumprimento à orientação da
Lei nº. 1275 de 10 de novembro de2009, CONVOCA todos os
integrantes dos segmentos turísticos da cidade (especificados na
referida lei, e de acordo com a relação abaixo) para Eleição e
posse dos membros do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), a
ser realizada no dia 13 de dezembro de  201 1, às 19 horas,  na
Rua Minas Gerais,1014 (Restaurante “O Holandês”).
 Poderão se candidatar e participar do COMTUR um representante
efetivo, e um representante suplente  de cada um dos
seguintes órgãos e entidades abaixo relacionados:

1. Prefeito Municipal
2. Representante da Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré;
3. Secretaria Municipal de Turismo;
4. Secretaria Municipal de Indústria e Comércio;
5. Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
6. Secretaria Municipal de Cultura e Lazer;
7. Secretaria Municipal de Esportes;
8. Secretaria Municipal de Educação;
9. Representante da Polícia Civil;
10. Representante da Polícia Militar;
11. Representante do Corpo de Bombeiros
12. Representante das Agências de Viagem e Turismo;
13. Representante do Setor de Hotelaria;
14. Representante do Setor de Colônias de Férias;
15. Representante do Setor de Bares e Restaurantes;
16. Representante do Setor de Transportes Turísticos;
17. Representante dos Bacharéis em Turismo;
18. Representante da AREA – Associação Regional dos
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Avaré;
19. Representante da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil de
Avaré;
20. Representante da ACIA – Associação Comercial, Industrial e
Agropecuária de Avaré;
21. Representante do SEC – Sindicato dos Empregados do Comércio
de Avaré;
22. Representante do Sindicato Patronal Rural de Avaré ou
Associação de função equivalente;
23. Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Avaré
ou Associação de função equivalente;
24. Representante de Organização ou Movimento da Diversidade
Cultural
25. Representante de Organização ou Associação de Preservação
e Defesa do Meio Ambiente;
26. Representante dos Artistas Plásticos;
27. Representante dos Artesãos;
28. Representante da Imprensa Local;
29. Representante de Entidade de Preservação do Patrimônio
Histórico;
30. Representante das Entidades ou Associações da Terceira Idade

Ana Cláudia Ornellas
Presidente em exercício

GRUPO RENASCER - AVARÉ
Reuniões Quarta-Feira às 20:00 horas

Rua Minas Gerais, 983 - (entrada Rua Eua Distrito
Federal perto da Santa Casa)
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E S P O R T E S :

Avaré participa da Final Estadual dos Jogos
Regionais do Idoso

A Estância Turística de
Avaré participou, do dia
23 a 27 de novembro, da
Final Estadual dos Jogos
Regionais do Idoso – JORI
-, na cidade de São José
dos Campos. A cidade de
Avaré foi representada pe-
las atletas Helenil Soares
Castilho, Yara Messias

Paganelli e Isabel Bruder
na natação; Lievenita Oli-
veira Santos e Rosalina
Januário Schreurs no jogo
de cartas “Buraco”; Celso
Benini e Mário Rodrigo da
Silva no Truco.

Este evento é uma ini-
ciativa do Fundo Social de
Solidariedade do Estado

de São Paulo, em parceria
com a Secretaria de Es-
porte e Fundo Social de
Solidariedade dos municí-
pios, que sediam as etapas
regionais ou a final. O seu
objetivo é estimular e in-
centivar a melhor idade à
prática de atividades es-
portivas.

A cidade São José dos
Campos recebeu cerca de
2.500 atletas e aproxima-
damente 160 municípios.
Na modalidade de natação
a atleta Helenil Soares
Castilho que representou a
categoria C - 70 a 74 anos,
conquistou o sétimo lugar;
a atleta Yara Messias Pa-

ganelli, categoria B - 65 a
69 anos, ficou em décimo
oitavo lugar e a atleta Isa-
bel Bruder, categoria A –
60 a 64 anos, conseguiu a
vigésima quinta colocação.

Os atletas foram repre-
sentados e coordenados
pela Sra. Ivani Contini
(Fundo Social da Solidari-

edade) e Josiane Pessuto
(Secretaria Municipal de
Esportes), todos os atletas
agradecem ao Governo
Municipal, à Secretaria
Municipal de Esportes, ao
Fundo Social da Solidari-
edade e a todos que apoi-
aram esta iniciativa, visan-
do uma boa qualidade de
vida.

E S P O R T E S :

Avaré sediará Quadrangular Final
da Liga de Basquete do Centro

Oeste Paulista
A Estância Turística de

Avaré estará sediando o
Quadrangular Final da
LBC – Liga de Basquete
do Centro Oeste Paulista
-, Categoria Adulto Mas-
culino, acontece nos dias
3 e 4 de dezembro, a par-
tir das 14h00, no Ginásio
de Esportes Kim Negrão.

A cidade será represen-
tada pela equipe da
SEME–Avaré, que, duran-
te a fase de classificação,
obteve a 4ª colocação com
10 vitórias e 6 derrotas,
tendo São Manuel em pri-
meiro lugar, Jaú na segun-
da posição e Santa Cruz
do Rio Pardo na terceira
colocação.

No sábado, 3, a equi-

pe da SEME–Avaré joga-
rá a primeira semifinal
contra São Manuel às
14h00 e, às 17h30, o con-
fronto será entre Jaú e
Santa Cruz do Rio Pardo.
Já no domingo, 4, a dis-
puta do 3º colocado e a
grande final terá seu início
a partir das 9h00.

A SEME–Avaré, que
já na fase de classificação
conseguiu desenvolver um
ótimo trabalho jogando
apenas com atletas do
município, nesta final con-
tará com os reforços do
pivô Carlos Cescato da ci-
dade de Barra Bonita; do
ala-pivô Murilo da cidade
de Bernardino de Campos
e do ala Lucas da cidade

de Bariri. Os jogadores
Diegão, Douglas, Luizi-
nho, Dado, Robinho, Lui-
zão, Banwart, Mauro, Alef
e Filipe serão comandados,
nesse final de semana, pelo
técnico Artur Leandro, o
popular polenta.

A equipe avareense
conta com o apoio dos
torcedores e amigos e in-
forma que serão distribuí-
das camisetas da equipe
aos primeiros torcedores
que chegarem ao Ginásio
de Esportes Kim Negrão.
Agradece a todos que par-
ticiparam do crescimento
da equipe, em especial à
Secretaria Municipal de
Esportes e patrocinadores.

Rua Rio de Janeiro, 1640 - Estância T urística de Avaré/SP
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N O T A   O F I C I A L  :

Governo editou portarias e um decreto em
respostas às recomendações da CPI

A Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré in-
forma que, após receber
oficialmente o relatório da
CPI, enviado pela Câma-
ra Municipal, o Governo
Municipal editou portarias
executivas e um decreto
para aplicar instantanea-
mente algumas das reco-

mendações contidas no
documento que concluiu a
investigação, iniciada pela
atual administração.

Alguns dos apontamen-
tos se referem a atitudes
oficiais tomadas anterior-
mente, mas a Prefeitura
achou por bem acolher as
recomendações que com-

plementam aquilo que já
foi decidido em sede de
Governo. Um exemplo
disso é o próprio DAC
que, a partir de portarias
com determinações, vem
atuando no mesmo senti-
do apontado pelo relatório.
O Departamento de Lici-
tação, em março, já foi

comunicado oficialmente
pelo prefeito para impedir
que as empresas, objeto da
investigação, continuas-
sem a participar dos cer-
tames.

A respeito dos cargos
de provimento em comis-
são e os efetivos, um tra-
balho já vem sendo desen-

volvido para o retorno as
suas origens e para que os
ocupantes tenham qualifi-
cação e capacidade técni-
ca. A criação de uma Co-
missão de Análise dará
condições de uma apura-
ção mais profunda e deta-
lhada para que, comprova-
da a participação de ser-

vidores que ocupam car-
gos na administração, pos-
sa haver o afastamento,
respeitando o devido pro-
cesso legal.

O Governo atenderá
todas as recomendações,
porém discorda daquela
que sugere a abertura de
uma CP, pois instâncias
superiores já estão cuidan-
do do caso.

No dia 23 de novem-
bro de 2011, foi realizada
no Centro Administrativo,
às 18h00, a reunião do
Conselho de Participação
e Desenvolvimento da
Comunidade Negra de
Avaré. Na pauta do dia, o
presidente João Fidélis fa-
lou a respeito do Campe-
onato de Futsal que está
sendo realizado em home-
nagem ao Dia da Reflexão
e Luta Contra Discrimina-
ção, no Centro Avareense,
que está contando com a
participação de 180 garo-
tos e também sobre a elei-
ção do Conselho, que con-
tinuará o mesmo por una-
nimidade, em 2012.
CONSELHOS PRESENTES
GABINETE :
João Fidélis
José Vasconcelos de Ara-
újo Silva
SECRETARIA  DA SAÚ-
DE:
Ercília de Paula Pepe
Maria Aparecida Pereira
Costa
SECRETARIA  DA CUL-
TURA:
Flávio Kleber Neves da
Silveira

CONVIDADO :
Jaime Aparecido Pepe

ATA DO CONSELHO DE PARTICIPAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE

NEGRA MUNICIPAL

OAB:
Gilberto Dias Soares
ROTARY CLUB AVA-

RÉ JURUMIRIM :
Maria José Abreu

FUNDO SOCIAL :
Eliana França Marques
Bannwart
ENTIDADES E SECRE-
TARIAS QUE NÃO JUS-
TIFICARAM AUSÊN-
CIA
CÂMARA  MUNICIP AL :
Alaíde Valdinéia Ferreira
Edi Fernandes

SECRETARIA  DA
EDUCAÇÃO :

Cleide Cardoso
AREA:

Carlos de Petrini da Silva
Coelho
André Luiz Ferrazolli Bel-
trami
SECRETARIA  DO BEM

ESTAR:
ASSOCIAÇÃO DOS
FUNCIONÁRIOS

PÚBLICOS DE AVARÉ:
Paulo Sérgio Pedro
Aparecido João Saturnino

ASSOCIAÇÃO CA-
BOS E SOLDADOS
DA POLÍCIA MILI-

TAR:
Reinaldo Sales dos Santos
ESCOLA DE SAMBA
MOCIDADE AVARE-

ENSE:
Ismael Antônio da Cruz
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M E M Ó R I A   V I V A :

Há exatos 60 anos
o prefeito Antônio Ferrei-
ra Inocêncio - o inesque-
cível Doutor Antoninho -
sancionava a Lei Munici-
pal nº 226, de 11 de de-
zembro de 1951, que con-
cedia à Empresa Irmãos
Ikegami os direitos para
exploração de serviços de
transporte coletivo na ci-
dade.   Com apro-
vação unânime da Câma-
ra de Vereadores, a legis-
lação autorizava essa fir-
ma a, mediante concessão
pública, pelo prazo de cin-
co anos, transportar de
ônibus passageiros nas

O primeiro ônibus
circular de Avaré

No transporte coletivo urbano o  pioneirismo dos
Irmãos Ikegami

GESIEL JÚNIOR

zonas urbana e suburbana.
Dirigida por Luiz Massa-
mi Ikegami, a primeira
concessionária do setor
dispunha apenas de um
ônibus artesanal urbano da
marca Studebaker, chassi
norte-americano, ano
1946, motor de 6 cilindros
a diesel e carroceria de fa-
bricação nacional.
Com escritório e bilhete-
ria instalados no Bar e Sor-
veteria “Rio de Janeiro”,
de propriedade de sua pró-
pria família, Luiz Massa-
mi contava com a coope-
ração direta dos irmãos
Antonio Massato e Paulo

Hide. Ele mesmo habili-
tou-se como motorista e
havia admitido um cobra-
dor para cumprir quatro
trajetos julgados de utili-
dade para a população:
Cemitério, saída à Parana-
panema, Bairro Santana e
Vila Operária.

Os três eram filhos de
Way e Guempei Ikegami,
imigrantes originários da
província de Kumamoto,
que fica na ilha de Kyushu,
no Sul do Japão.

Nos anos 1920 o casal
veio para trabalhar nas la-
vouras da região e fixou-
se em Avaré junto dos ra-

pazes e das filhas Adalgi-
za Myoko, Floriza Ayako
e Ana Harumi.O ponto
central de embarque fica-
va na Rua Alagoas, em
frente ao bar, nas imedia-
ções do Largo São João,
onde hoje está instalada a
agência do Banco Itaú.

Até então havia na ci-
dade somente as “jardinei-
ras” (assim os ônibus eram
popularmente chamados
na época) pertencentes ao

Varia de país para
país o modo de designar
os veículos automóveis
de transporte de
passageiros. No Brasil é
empregado o termo
ônibus que provém do
latim “omnibus”, ou seja,
“para todos”.
Internacionalmente usa-
se também “bus” ou
ainda “autobus”.

O conceito de ônibus
como modalidade de
transporte público surgiu
na França, em 1826,
quando Stanislav
Baudry estabeleceu um
transporte entre o centro
de Nantes e um
balneário de sua

“Para todos”
propriedade em Richebourg,
nos arredores da cidade.
O serviço combinava as
funções das carroças com
as das diligências que
percorriam uma rota pré-
determinada, conduzindo
passageiros e correio.

A partir de então o
serviço demonstrou ser
tão economicamente
interessante que Baudry
abandonou o negócio dos
banhos, mudou-se para
Paris, onde fundou a
Enterprise Générale de
Omnibus, a primeira
empresa do ramo de
transporte coletivo que se
tem conhecimento.

“Jardineira” dos Irmãos Ikegami: primeira circular de Avaré

italiano Antonio Batelli, o
Chinotti, e os veículos da
Empresa Manoel Rodri-
gues, os quais operavam
algumas linhas intermuni-
c ipa is .  Os  negócios ini-
cialmente deram tão certo
a ponto de animar os Ike-
gami a planejar a duplica-
ção da frota.

Contudo, em meados
de 1953, uma fatalidade
interrompeu a história da
nascente empresa: a mor-

te repentina de Luiz Mas-
sami, aos 27 anos de ida-
de, vítima de moléstia
cardíaca.Oprecoce desa-
parecimento do jovem
empresário entristeceu e
desmotivou os irmãos.

Em meados de 1953,
eles transferiram a conces-
sionária para Emílio Fi-
gueiredo, que mais tarde
assumiria os serviços da
Mercedes-Benz em Avaré.

Acima, Luiz Massami, a Família Ikegami, o
histórico ônibus e impressos da empresa.
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C U L T U R A :

Festival Estadual de Teatro de Avaré tem o autor
de novelas Walther Negrão como patrono

Começou na última
quinta-feira, 1º de dezem-
bro, a quinta edição do
Festival Estadual de Tea-
tro de Avaré – FESESTE
-, que será realizado no an-
fiteatro da Fundação Re-
gional Educacional de Ava-
ré, sempre a partir das
20h30. Este ano, além das
apresentações dos espetá-
culos, acontecerão ofici-
nas, palestras e workshops
(ver box).

Hoje, o espetáculo será
“Até que a morte nos se-
pare”, livremente inspira-
do na Obra “A Vida Como
Ela É”, de Nelson Rodri-
gues. A adaptação e dire-
ção são de Denílson Bi-
guete, orientação do Pro-
jeto “Ademar Guerra” de
Leonardo Antunes, ence-
nação de Mênades & Sá-
tiros Cia de Teatro, da ci-
dade de Presidente Pru-
dente.

Já no domingo, dia 4,
o espetáculo será “O Des-
pertador”, que tem texto de
Dario Fo, adaptação e di-
reção de Julielli e encena-

ção do Grupo Del Arte, da
cidade de Fartura. No dia
5 a peça será “Fídelis”,
com texto e direção de
Robert Coelho e encena-
ção do Grupo Teatral No-
tívagos Burlescos, Botuca-
tu. Este espetáculo é alter-
nativo e será encenado no
Palácio das Artes.

No dia 6 o espetáculo
“A Menina e Menino”
sobe ao palco, com texto
de Danilo Salomão Si-
mões, com direção de Sa-
mira Soares de Moura,
encenação do Grupo Tea-
tral Trupe Kei, de Paragua-
çu Paulista. Finalizando,
no dia 7 tem o espetáculo
“Dino, o Sonho de Um
Menino”, com texto e di-
reção de Reginaldo Galhar-
do, encenação do Grupo
Trupe do Trupé, da tam-
bém da cidade de Paragua-
çu Paulista. Na mesma
noite serão divulgados os
vencedores.

Walther Negrão, o
patrono

Terra natal do autor de
novelas Walther Negrão,

autêntico ícone da teledra-
maturgia e dono de uma
obra antológica para a his-
tória da televisão, Avaré
tornou-se referência no
tema desde os anos ses-
senta. O escritor foi esco-
lhido como patrono do fes-
tival e aceitou o convite e
deverá virá em Avaré para
ser homenageado.

Suas novelas, aliás, só
comprovam a enorme au-
diência desse gênero audi-
ovisual capaz de mudar
costumes e influenciar no
pensamento popular. Em
“O Primeiro Amor”, de
1972, por exemplo, o no-
velista deu uma conotação
nostálgica às bicicletas.
Pronto. Foi o que bastou
para ser lançada a Calói
10, abrindo o “merchan-
dising” no horário nobre da
TV. Tudo em torno da du-
pla Shazan e Xerife, inter-
pretada por Paulo José e
Flávio Migliaccio .

Com emoção e roman-
ce, marcas do seu criativo
autor, essa novela das sete
ficou marcada também

pela morte do protagonis-
ta, o ator Sérgio Cardoso,
substituído por Leonardo
Villar. Exibida em preto e
branco, foi a primeira a ter
a sua trilha sonora inter-
nacional lançada em dis-
co.

Nossas coisas na
obra de Walther Ne-

grão
“Caipira de Avaré”

como se define, o novelis-
ta Walther Negrão, de 69
anos, vem de “um univer-
so completamente do in-
terior”. Por isso sabe re-
verenciar as raízes e ho-
menagear conterrâneos
pondo seus nomes em per-
sonagens de suas tramas.

Em meio século de car-
reira, nos mais de 40 tra-
balhos por ele escritos para
a TV, nomes de pessoas
de Avaré, incluindo fami-
liares, aparecem em algu-
mas novelas, como Sha-
zan e Xerife (O Primeiro
Amor), Dr. Chaddad (Pão-
pão, beijo-beijo), Dr. No-
vaes (Vila Madalena), Co-
ronel José Balbino e Ger-
minal (Anjo de Mim), Chi-
co Fernandes e Cândida
Novaes (Desejo Proibido)
e Maneco Dionísio (Era
Uma Vez).

 “Eu cato as coisas de
Avaré, às vezes. Maneco
Dionísio é o nome do gru-
po escolar onde estudei.
Xerife é o apelido de um
primo meu. E tenho um
outro primo que meu pai
chamava de Shazan”, ex-
plica. Em “Araguaia”, exi-
bida recentemente pela
Rede Globo, Walther man-
teve o hábito relembrando
as figuras de Padre Emí-
lio, Geraldo Lutti e Pimpi-
nela.

3 DE DEZEMBRO – (Sábado)
Tema: As metamorfoses do Ator – Os fatores de
transformação por Stanislavski ( jogos para atores e não-
atores)
Ar te-Educador: Juliano Roger (Professor de Teatro das
Oficinas Culturais José Reis Filho de Avaré)
Horário : 14h00 às 17h00
Local: Oficinas Culturais José Reis Filho
A oficina dará visibilidade ao processo de criação do ator
passando pelo estudo do mesmo sob críticas de
Stanislavski caminhando assim para exercícios mostrando
de uma maneira geral que os fatores de transformação são
partes essenciais do desenvolvimento sensitivo.
***

4 DE DEZEMBRO – (Domingo)
Tema: Teatro, literatura e outras
Arte-Educadora: Daniele Corrêa (Universidade
Presbiteriana Mackenzie de São Paulo)
Horário : 14h00 às 17h00
Local: Oficinas Culturais José Reis Filho
A palestra tem como objetivo estabelecer um paralelo entre
os valores plurissignificativos entre teatro e literatura, bem
como outras mídias. Discutir a importância de se interpretar
significativos na literatura, música ou pintura para transpor
no teatro.
***

5 DE DEZEMBRO – (Segunda-Feira)
Tema: Leitura dramática de “A Intrusa” de Maeterlinck -
Reflexão do teatro de atmosfera simbolista, o clima e a
sinestesia.
Ar te-Educador: Juliano Ramos (Diretor, ator e escritor de
Teatro e Professor de Língua Portuguesa formado pela
Faculdade Regional Educacional de Avaré)
Horário : 15h00 às 17h00
Local: Oficinas Culturais José Reis Filho
A oficina traz aos participantes o reconhecimento do autor
belga Maurice Maeterlinck, mais notadamente a sua peça
A INTRUSA. Que pelo estilo simbolista, cria um teatro de
atmosfera, onde a tensão não estão nos fatos, e sim nos
sons, nos silêncios, na cadência das falas, envolvendo
todo um meio simbólico de tratar o tema metafísico da
presença da Morte (A INTRUSA).
***

6 DE DEZEMBRO – (Terça-Feira)
Tema: Construção da personagem em Comédia Dell”Arte
Ar te-Educador: Rafael Montanha (Diretor, ator e escritor
de Teatro e Professor de Língua Portuguesa formado pela
Faculdade Regional Educacional de Avaré)
Horário : 14h00 às 17h00
Local: Oficinas Culturais José Reis Filho
O workshop explora os métodos e a teoria utilizadas na
construção dos personagens na dramaturgia , partindo dos
conceitos utilizados na Comédia Dell”Arte do Século XVI”.
***

7 DE DEZEMBRO – (Quarta-Feira)
Tema:  – Origem do Teatro – Da comédia a tragédia
Ar te-Educador: Gilson Câmara (Diretor da Cia Gil Vicente
de Teatro)
Horário : 14h00 às 17h00
Local: Oficinas Culturais Jos Reis Filho
A palestra trata das origens do teatro, sua evolução tcnica
e estrutural  seguindo a mitologia grega e Aristóteles.

PROGRAMAÇÃO
OFICINAS/PALESTRAS/WORKSHOPS
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