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A G R O N E G Ó C I O S :

Emapa 2012 espera quebrar recordes
Começa oficialmente,

no dia 27 de fevereiro, a
47ª Exposição Municipal
Agropecuária de Avaré
(Emapa), realizada no Par-
que de Exposições Fernan-
do Cruz Pimentel, que
nesta edição conta com a

presença de equinos, mu-
ares e 10 raças bovinas de
corte e leite. A expectativa
do Núcleo Nelore de Ava-
ré, organizador da mostra,
é que mais de 15 mil visi-
tantes passem pela EMA-
PA neste ano.  Página 16.

Julgamento de raças faz parte das atrações da EMAPA

Prefeitura e CCR SPVias
buscam soluções para
pontos críticos na SP 255

O diretor-presidente da
CCR SPVias, que admi-
nistra mais de 2.400 qui-
lômetros de rodovias nos
Estados de São Paulo, Rio
de Janeiro e Paraná, este-

ve em Avaré acompanha-
do do diretor Rogério Sá
Fortes e do relações insti-
tucionais Alexandre Spa-
dafora, também da con-
cessionária. Página 10.

Entrada do Bairro Terras de São José, um dos locais visitados

EDUCAÇÃO

Governo Municipal
reconstrói escola demolida

O Governo Munici-
pal, atendendo ao apelo
de cerca de 120 pais que
possuem seus filhos es-
tudando na Rede Muni-
cipal de Ensino em um

“Mais de 100 pais entraram em desespero
com a notícia da demolição”

prédio com pouca estru-
tura, está reconstruindo
a EMEB Licínia de Oli-
veira Guazelli, demolida
sumariamente.

Página 8.

ALIMENTAÇÃO
MAIS SAUDÁVEL

Prefeitura
realiza

reforma na
Cozinha Piloto

Municipal
Página 9.
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Com “Minha Escolha Certa” você descobre qual
opção é a mais em conta, oferece juros menores e
tem os melhores benefícios.

Você já pode encontrar um cartão de crédito que
é mais barato, oferece os menores juros e tem os
melhores benefícios. Basta acessar Minha Escolha
Certa para conhecer dezenas de cartões oferecidos
no mercado, comparar o seu com todos os outros
disponíveis e verificar se ele é realmente o mais ade-

PROCON INFORMA:

COMO TER O CARTÃO DE
CRÉDITO MAIS BARATO

quado para o seu perfil.
E você pode confiar na resposta porque todas as

informações apresentadas em Minha Escolha Certa-
Cartão de Crédito foram avaliadas pelos especialis-
tas da PROTESTE.

Para realizar a consulta acesse
www.proteste.org.br e clique no link Minha Escolha
Certa.

Fonte: proteste

Rua Rio de Janeiro, 1640 - Estância Turística de Avaré/SP
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/12 – PROCESSO Nº. 010/12

Objeto: Contratação de empresa especializada para recuperação de
pavimentação asfáltica em diversas vias públicas de Avaré.
Data de Encerramento: 10 de fevereiro de 2012, às 09:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 10 de fevereiro de 2012, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 18 de janeiro de 2012 – Érica Marin Henrique –
Presidente da CPJL.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/12 – PROCESSO Nº. 005/12
Objeto: Aquisição de 6.000 refeições para o Corpo de Bombeiros.
Data de Encerramento: 02 de fevereiro de 2012, das 9:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 02 de fevereiro de 2012, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, 16 de janeiro de 2012 – Érica Marin Henrique –
Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/12 – PROCESSO Nº. 006/12
Objeto: Conserto e reforma geral de 04 (quatro) caldeirões de 300
litros, com troca de peças necessárias.
Data de Encerramento: 03 de fevereiro de 2012, das 9:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 03 de fevereiro de 2012, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, 16 de janeiro de 2012 – Érica Marin Henrique –
Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/12 – PROCESSO Nº. 007/12
Objeto: Aquisição de massa asfáltica pré misturada para pavimenta-
ção das vias públicas municipais.
Recebimento das Propostas: 02 de fevereiro de 2012, das 09:00 às
13:30 horas.
Abertura das Propostas: 02 de fevereiro de 2012, das 13:35 às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 02 de fevereiro de 2012, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 17 de janeiro de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

Repetição do LEILÃO  Nº 001/11 – PROCESSO Nº 471/11
Objeto: Alienação de 59,9 m³ de pinus em pé para processamento
em serraria.
Data de abertura: 13 de fevereiro de 2012, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 17 de janeiro de 2012 – Érica Marin Henrique –
Presidente da CPJL.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA a Empresa SANTEC FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRO-
DUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP, objetivando o fornecimento de materi-
ais para o CRAS I e CRAS II, relativa ao Pregão Presencial nº. 095/
11 – Processo nº. 424/11 - Homologado em: 30/11/2011.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA a Empresa BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME,
objetivando serviço de mão de obra para manutenção veícular preven-
tiva e corretiva das viaturas do SAMU relativa ao Pregão Presencial
nº. 101/11 – Processo nº. 437/11 - 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 dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA a Empresa BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME,
objetivando retífica completa do motor AR 1600 da Perua Kombi placa
CPV 4282, com fornecimento de peças e mão de obra, relativa ao
Pregão Presencial nº. 105/11 – Processo nº. 448/11 - Homologa-
do em: 01/12/2011.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 113/11 – Processo nº. 387/11

Fica ratificada a Dispensa de Licitação à ANA PAULA FERREIRA DA
SILVA, MARCO ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA E CARLA
FERREIRA DA SILVA, com valor mensal de R$ 3.250,53 (três mil,
duzentos e cinquenta reais e cinquenta e três centavos)
objetivando a locação de imóvel para fins de Instalação do Almoxarifado
da Saúde , com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 09 de setembro de 2011 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 014/11 – Processo nº. 052/11, Contrato (065/11),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa DORIVAL DIONÍZIO GOMES - ME, objetivando a aquisição
de cotas de gás para a Secretaria da Educação, com prorrogação até
02 de novembro de 2012. O valor desta prorrogação de contrato é de
R$ 8.473,00 (oito mil, quatrocentos e setenta e três reais). –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 041/11 – Processo nº. 233/11, Contrato (218/11),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA, objetivando a aquisição
de gêneros estocáveis para creches e escolas, com prorrogação até
28 de março de 2012. – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 093/11 – Processo nº. 413/11, Contrato (373/11),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, objetivando a aqui-
sição de 985 sacos de 30 kg de massa asfáltica pré misturada, solu-
ção instantânea, usinada a frio, com prorrogação até 27 de abril de
2012. O valor desta prorrogação de contrato é de R$ 14.489,35
(quatorze mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e
cinco centavos). – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 017/11 – Processo nº. 404/11, Contrato (380/11), que faz
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa
MIRANDA RODRIGUEZ, PALAVÉRI E MACHADO ADVOGADOS,
objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de
consultoria e assessoria, com prorrogação até 10 de maio de 2012. O
valor desta prorrogação de contrato é de R$ 48.000,00 (quarenta e
oito mil reais). – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 078/11 – Processo nº. 255/11, Contrato (209/11), que faz
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa
CONSTRUTORA, COMÉRCIO E ENGENHARIA ENCCO LTDA,
objetivando a contratação de empresa para pavimentação asfáltica da
Rua Miguel Chibani e Avenida Emílio Figueiredo, com prorrogação até
28 de outubro de 2012. – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 094/11 – Processo nº. 314/11, Contrato (244/11), que faz
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa
JOTERRA TERRAPLANAGEM LTDA, objetivando a contratação de
empresa especializada para prestação de serviços emergenciais de
operação e manutenção no Aterro Sanitário de Avaré, com prorroga-
ção até 19 de abril de 2012. O valor desta prorrogação de contrato é
de R$ 475.800,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil e oitocen-
tos reais). – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 095/11 – Processo nº. 315/11, Contrato (245/11), que faz
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa
MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME, objetivando a contratação de
empresa especializada para coleta, transporte, tratamento adequado
e destino final dos resíduos de serviço de saúde, com prorrogação até
19 de abril de 2012. O valor desta prorrogação de contrato é de R$
170.550,00 (cento e setenta mil, quinhentos e cinquenta reais).
– Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

ADITIVO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/11 – Processo nº. 130/11 fica aditado
o valor de R$ 7.719,10 (sete mil, setecentos e dezenove reais e
dez centavos), para a empresa FÁBIO RODRIGUES DO AMARAL
MERCEARIA, o que corresponde a aproximadamente 24,98% (vinte
e quatro vírgula noventa e oito  por cento) do valor total adjudica-
do no processo licitatório em questão objetivando a aquisição de
hortifrutis para a Central de Alimentação Municipal - Assinatura do
Termo Aditivo em: 12 de janeiro de 2012.

JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de prestação de serviços e fornecimento de pe-
ças para veículos.
Fornecedor : Alaine Maratta - ME
Empenhos : 12652, 12642, 13707, 13708, 14055, 14056, 14857,
14869/2011
Valor : R$ 981,60
Avaré, 21 de Janeiro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de execução da 2ª Etapa da construção da EMEB
Licinia Guazelli, 2ª e 8ª medição continuação da reforma, adequação
e ampliação do CEI – Dona Ana Soares de Oliveira.
Fornecedor : Atlantica Com. E Serviços Ltda
Empenhos : 617, 8977,10366/2011
Valor : R$ 160.476,58
Avaré, 21 de Janeiro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de prestação de serviços e fornecimento de peças.
Fornecedor : Bauru Comercio de Peças Ltda- ME
Empenhos : 11731, 12557, 10682, 13690 e 12989/2011
Valor : R$ 45.720,00
Avaré, 21 de Janeiro de 2012.
ROGELIO BARCHETI URREA

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimentos de gêneros alimentícios para a
merenda escolar.
Fornecedor : Cecapa Distribuidora  de Alimentos Ltda EPP
Empenhos : 8990/2011
Valor : R$ 31.271,04
Avaré, 21 de Janeiro  de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de recarga de cartuchos para atender as EMEBs
de Educação Infantil.
Fornecedor : Cintia Vilas Boas - ME
Empenhos : 16381,16382/2011
Valor : R$ 1.290,00
Avaré, 21 de Janeiro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de medicamentos.
Fornecedor : Dakfilm Comercial Ltda
Empenhos : 9658/2011
Valor : R$ 119.862,90
Avaré, 21 de Janeiro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal
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JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de aquisição de gás (GLP) para atender as esco-
las municipais.
Fornecedor : Dorival Dionizio Gomes - ME
Empenhos : 3061/2011
Valor : R$ 792,50
Avaré, 21 de Janeiro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de solicitação de gás a Comunidade Terapeutica.
Fornecedor : Dorival Dionizio Gomes - ME
Empenhos : 12581/2011
Valor : R$ 204,00
Avaré, 21 de Janeiro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviços de alinhamento e balanceamento.
Fornecedor : Dragão Escapamentos Ltda - Ltda
Empenhos : 14904, 14905, 14875, 14941, 15165 e 14882/2011
Valor : R$ 987,00
Avaré, 21 de Janeiro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de equipamento eletrônico.
Fornecedor : Eletromil Instalações Elétricas Ltda - ME
Empenhos : 13941, 13942/2011
Valor : R$ 3.338,11
Avaré, 21 de Janeiro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço de consultoria e suporte técnico e
licença.
Fornecedor : Fiorilli Soc. Civil Ltda - Software
Empenhos : 8567/2011
Valor : R$ 29.570,00
Avaré, 21 de Janeiro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de prestação de serviços e manutenção em veículos.
Fornecedor : Jacob Geraldo de Andrade
Empenhos : 8723, 8724, 8725, 8722, 9668, 10121, 10628, 12944,
12945 e 12946/2011
Valor : R$ 15.450,00
Avaré, 21 de Janeiro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de alimentação para a equipe da Esquadrilha da
Fumaça.
Fornecedor : João Paulo Palma Luz ME
Empenhos : 8418/2011
Valor : R$ 892,80
Avaré, 21 de Janeiro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço de coleta, transporte e destino final de
resíduos.
Fornecedor : Medic Tec Ambiental Ltda - ME
Empenhos : 12843//2011
Valor : R$ 56.850,00
Avaré, 21 de Janeiro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço de plotagem.
Fornecedor : Nathalia Bibiana Teixeira
Empenhos : 611/2011
Valor : R$ 101,42
Avaré, 21 de Janeiro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de forne cimento de marmitex para os funcioná-
rios do PSM.
Fornecedor : Pedro Villen Neto - ME
Empenhos : 15267/2011
Valor : R$ 13.440,00
Avaré, 21 de Janeiro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de locação de veículos para transporte escolar.
Fornecedor : Rápido Luxo Campinas Ltda.
Empenhos : 9831/2011
Valor : R$ 30.668,75
Avaré, 21 de Janeiro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviços de manutenção em equipamento de
refrigeração, sendo duas câmaras fria    para atender o fluxo de gêne-
ro alimentício da cozinha piloto.
Fornecedor : Roquinho Com. de Peças p/ Refrigeração Ltda - ME
Empenhos : 15829/2011
Valor : R$ 600,00
Avaré, 21 de Janeiro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO
Retifica publicação da justificativa da quebra de Ordem Cronológica
da Empresa Color Printer Locação e Comércio de Equipamentos LTDA
EPP  ref. Semanário Oficial, edição numero 541 de 10/12/2011:
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 paga-
mentos por se tratar de locação de multifuncionais.
Fornecedor : Color Printer Locação e Comércio de Equipamentos LTDA
EPP
Empenhos : 10362/2011
Valor : R$ 7.836,50
Avaré, 10 de Dezembro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

Agora se lê:
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de locação de multifuncionais.
Fornecedor : Color Printer Locação e Comércio de Equipamentos LTDA
EPP
Empenhos : 10362/11
Valor : R$ 11.198,00
Avaré, 21 de Janeiro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO
Retifica publicação da justificativa da quebra de Ordem Cronológica
da Empresa Color Printer Locação e Comércio de Equipamentos LTDA
EPP  ref. Semanário Oficial, edição numero 537 de 12/11/2011:
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 paga-
mentos por se tratar de locação de 10 multifuncionais,  a fim de atin-
gir percentual de 25% de aplicações no Ensino conforme artigo 212
da Constituição Federal.
Fornecedor :Color Printer Locação e Comércio de Equipamentos LTDA
EPP
Empenhos : 10362/2011
Valor : R$ 7.836,50
Avaré, 12 de Novembro de 2011 .

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

Agora se lê:
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de locação de 10 multifuncionais,  a fim de atin-
gir percentual de 25% de aplicações no Ensino conforme artigo 212
da Constituição Federal.
Fornecedor :Color Printer Locação e Comércio de Equipamentos LTDA
EPP
Empenhos : 10418/11
Valor : R$ 4.475,00
Avaré, 21de Janeiro de 2012 .

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

OUVIDORIA MUNICIPAL
DE AVARÉ

QUAL A IMPORTÂNCIA DA OUVIDORIA?

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

FONE PARA CONTATO: 0800 770 0133
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CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 12/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, considerando demissão e servido-
res, convoca os classificados no Concurso Público nº 001/2011-
SAMU, publicado em 26/03/2011, homologado em 17/05/2011, publi-
cado em 21/05/2011, para o emprego público de Técnico Auxiliar
Regulação - TARM, conforme classificação abaixo descrita; para com-
parecer 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
012º LUCIMARI DE CAMPOS MONTEIRO
013º ALINE APARECIDA DOS SANTOS
014º FRANCIANA DE SOUZA SANTOS
Estância Turística de Avaré, aos 17 dias do mês de Janeiro de 2012.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Fazenda/Interina Administração

Autorizada pela Portaria nº 5.185/2011

ATRIBUIÇÃO DO EMPREGO – CONFORME L.C. 141/2011
DENOMINAÇÃO TECNICO AUXILIAR REGULAÇÃO - TARM
Compreende em prestar atendimento telefônico às solicitações de
auxílio médico, proveniente da população, nas centrais de regulação
médica, devendo o profissional anotar dados básicos sobre o chama-
do; localização, identificação do solicitante, natureza da ocorrência,
além de prestar informações gerais. Operar sistemas de
radiocomunicação, auxiliar no controle de documentos, redige ofíci-
os, cartas, comunicados, ordens, relatórios e documentos diversos,
e realizar o controle operacional de uma frotas de veículo de emergên-
cia. Demais atribuições descritas na Portaria 2048/GM de 05/11/2002.
REQUISITO Ensino Médio Completo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 13/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, convoca os classificados no
Concurso Público nº 001/2011- SAMU, publicado em 26/03/2011,
homologado em 17/05/2011, publicado em 21/05/2011, para o empre-
go público de Condutor Socorrista, conforme classificação abaixo
descrita; para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
a partir da data da publicação deste Edital; no Departamento de Re-
cursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do
Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
012º DANIEL CAMILO DA SILVA
013º JOSÉ RODOLFO RODRIGUES BATISTA
Estância Turística de Avaré, aos 17 dias do mês de Janeiro de 2012.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Fazenda/Interina Administração

Autorizada pela Portaria nº 5.185/2011

ATRIBUIÇÃO DO EMPREGO – CONFORME L.C. 141/2011
DENOMINAÇÃO CONDUTOR SOCORRISTA
Compreende em conduzir veículos de urgência do tipo B, C e D, obser-
vando as normas do Código Sanitário e da Portaria GM/MS nº 2.048,
zelar e fazer a manutenção da limpeza interna e externa do veículo e
demais atribuições descritas na Portaria 2048/GM de 05/11/2002
REQUISITO Ensino Fundamental Completo/Experiência em con-
dução de veículos de urgência de 01 ano e CNH “D”, aptidão física no
exercício das atribuições

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 14/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, considerando demissão de servi-
dores, convoca os classificados no Concurso Público nº 001/2011-
SAMU, publicado em 26/03/2011, homologado em 17/05/2011, publi-
cado em 21/05/2011, para o emprego público de Técnico em Enfer-
magem, conforme classificação abaixo descrita; para comparecer
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publica-
ção 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
006º LUCIANA MARIA VIEIRA DE SOUZA
Estância Turística de Avaré, aos 17 dias do mês de Janeiro de 2012.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Fazenda/Interina Administração

Autorizada pela Portaria nº 5.185/2011

ATRIBUIÇÃO DO EMPREGO – CONFORME L.C. 141/2011
DENOMINAÇÃO TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Controla e executa as ações relativas ao atendimento primário e/ou
emergencial, empregando processos de rotina ou específicos, sob
orientação do Enfermeiro, por tele medicina, para dar atendimento na
proteção e na recuperação da saúde individual ou coletiva; Realiza
pré-consultas de enfermagem nos programas instituídos; participa no
desenvolvimento de treinamentos e programas de saúde pública para
o pessoal de enfermagem e para a comunidade, colaborando e orien-
tando para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Demais
atribuições descritas na Portaria 2048/GM de 05/11/2002
REQUISITO Curso Técnico em Enfermagem com Registro no
COREN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 15/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, considerando demissão de servi-
dores, convoca os classificados no Concurso Público nº 001/2011-
SAMU, publicado em 26/03/2011, homologado em 17/05/2011, publi-
cado em 21/05/2011, para o emprego público de Técnico Adminis-
trativo, conforme classificação abaixo descrita; 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
002º ROSANA EIKO OGATA
Estância Turística de Avaré, aos 17 dias do mês de Janeiro de 2012.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Fazenda/Interina Administração

Autorizada pela Portaria nº 5.185/2011

ATRIBUIÇÃO DO EMPREGO – CONFORME L.C. 141/2011
DENOMINAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Compreende em auxiliar no controle de documentos, organizando os/
em arquivos; estabelece contatos com outros órgãos; redigem car-
tas, atas, ordens de serviço, memorandos, relatórios, e outros; pre-
para informações; executa e confere atividades do quadro de servido-
res registrando em livros ou formulários específicos, executa atendi-
mento público auxiliando-os no necessário; executa outras tarefas
determinadas pelo superior imediato. Demais atribuições descritas
na Portaria 2048/GM de 05/11/2002.
REQUISITO Ensino Fundamental Completo e noções de
informática
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 16/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, convoca os classificados Con-
curso Público nº 001/2010, homologado pelo Edital nº 001/2010 de
11/05/2010, para o cargo de Escriturário, a comparecerem no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste
Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pesso-
al, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810 no Centro Administrativo.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
34º AILTON CESAR CAMILO DE SOUZA
35º ROSIANE DE FREITAS MONTICELLI ENCARNAÇÃO
36º RENATA APARECIDA DE SOUZA
37º FABIANA MAIRA MAZETTO
38º MARIANA VILELA ARAÚJO
39º SHEILA RAFAELA TEODORO
40º MATHEUS SERRADO CASSETARI
41º WAGNER ARNOLDO DE PROENÇA ANTUNES
42º CRISTIANE MANTOVANI
Estância Turística de Avaré, aos 17 dias do mês de Janeiro de 2012.

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 públi-
co. Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO Ensino Médio Completo.
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 17/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, considerando adequação e am-
pliação das creches, não comparecimento do 70º e 76º classificado e
desistência do 66º classificado, convoca os classificados no Con-
curso Público nº 006/2010, publicado em 30/10/2010, homologado
em 06/01/2011, publicado em 08/01/2011, para o cargo de Auxiliar
de Desenvolvimento Infantil, conforme classificação abaixo des-
crita; para comparecerem no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
a partir da data da publicação deste Edital  no Departamento de Re-
cursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do
Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.

CLASS Nome
83º CELIA REGINA FERREIRA PIMENTEL    
84º HELOISA GOES BARBOSA                   
85º QUEREN LEIA DOS SANTOS                 

Estância Turística de Avaré, aos 17 dias do mês de Janeiro de 2012.

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
DENOMINAÇÃOAUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Compreende as tarefas que se destinam a executar sob Supervisão,
serviços de atendimento das crianças em suas necessidades diári-
as, cuidando de alimentação, higiene e recreação, garantindo seu
bem estar, adaptação e desenvolvimento físico e mental, visando a
alfabetização e o desenvolvimento educacional. Executa tarefas afins
designadas pela chefia imediata.
REQUISITO Ensino Médio Completo com habilitação para o ma-
gistério e/ou curso de Licenciatura Plena em Pedagogia.
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

RETIRE GRATUITAMENTE O SEMANÁRIO OFICIAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  AVARÉ NO  PAÇO MUNICIPAL,

CENTRO ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

Telecentro Comunitário
O Telecentro Comunitário, encontra-se em funcio-
namento na Rua: Maranhão nº1579, centro, das 08:00
ás 17:30horas, à disposição das Indústrias, Comér-
cios e população em geral. É importante ressaltar que o
Telecentro encontra-se disponível para realizações de traba-
lhos, currículos, acesso a Internet, entre outros, com objetivo
de realizar trabalhos profissionais e educacionais, colaboran-
do assim para a informatização da população em geral.
Estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos, lem-
brando que o TELECENTRO está vinculado com a Secretaria
de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia.



EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 18/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pela Sra. Deira Alizia Visentin Villen, considerando demissão de ser-
vidor e não comparecimento do 09º classificado, convoca o classifi-
cado no Concurso Público nº 001/2009, homologado pelo Decreto
nº 2.223 de 15/10/09, publicado em 24/10/09, prorrogado pelo Decre-
to nº 2.934 de 19/10/2011, publicado em 22/10/2011, para o exercício
de Emprego Público junto aos PSFs, na função de Enfermeiro –
PSF,  para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a
partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recur-
sos 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 17 dias do mês de Janeiro de 2012.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Fazenda/Interina Administração

Autorizada pela Portaria nº 5.185/2011

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 19/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, convoca os classificados Con-
curso Público nº 001/2010, homologado pelo Edital nº 001/2010 de
11/05/2010, para o cargo de Servente (Limpeza), a comparecerem
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publica-
ção deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão
de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810 no Centro
Administrativo.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
48º ELIZABETH DA SILVA PEROTI BAGATIM
49º DEBORA CANOVILIS VONA
Estância Turística de Avaré, aos 17 dias do mês de Janeiro de 2012.

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 SERVENTE (LIMPEZA)
Compreende em executar trabalho rotineiro de limpeza em geral nos
prédios municipais, espanando, varrendo, lavando ou encerando de-
pendências, móveis, utensílios e instalações, bem como preparar e
servir café, chás e outros, para atender as necessidades da adminis-
tração municipal, manter as condições de higiene e conserva-las.
Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO Ensino Fundamental Incompleto.
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 20/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, considerando o não compareci-
mento do 05º classificado, convoca os classificados no Concurso
Público nº 006/2010, publicado em 30/10/2010, homologado em 06/
01/2011, publicado em 08/01/2011, para a função de PEB II- Educa-
ção Artística, conforme classificação abaixo descrita; para contrato
temporário regido pela CLT para substituição de Professor afastado, a
comparecerem no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da
data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Huma-
nos 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
08º LUCIANE DE FATIMA NOGUEIRA MARTINS
Estância Turística de Avaré, aos 17 dias do mês de Janeiro de 2012.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Fazenda/Interina Administração

Autorizada pela Portaria nº 5.185/2011

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

INEDITORIAIS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ - AVAREPREV

ESTADO DE SÃO PAULO

Portaria nº 001, de 16 de janeiro de 2012.
(Dispões sobre a exoneração a pedido do Coordenador de Benefícios).

OSWALDO BOUÇAS MENDES, Diretor Presidente do Instituto de Pre-
vidência dos Servidores Públicos do Município de Avaré, no uso de
atribuições que lhe são conferidas por lei, RESOLVE, pela presente
Portaria, exonerar a pedido o Servidor Municipal, Srº.  HÉLCIO LUCIANO
BARBOZA, do cargo em comissão de Coordenador de Benefícios, re-
ferência salarial 14, a partir de 16/01/2012, em conformidade com o
Artigo 89,  da Lei Municipal nº 938 de 23 de maio de 2007.

REGISTRE-SE          E         CUMPRA-SE.
Avaré, 16 de janeiro de 2012.

OSWALDO BOUÇAS MENDES
DIRETOR PRESIDENTE

Portaria nº 002 , de 16 de janeiro de 2012.
(Dispõe sobre a nomeação de  Coordenador de Benefícios).

OSWALDO BOUÇAS MENDES, Diretor Presidente do Instituto de Pre-
vidência dos Servidores Públicos do Município de Avaré, no uso de
atribuições que lhe são conferidas por lei, RESOLVE, pela presente
Portaria, nomear a Servidora Municipal, Srª ROSANA MARATA DA
VEIGA MENDES, para ocupar o cargo em comissão de Coordenadora
de Benefícios, referência salarial 14, a partir de 16/01/2012, em confor-
midade com o Artigo 89, da lei Municipal nº 938 de 23 de maio de 2007.

REGISTRA-SE           E          CUMPRA-SE.
Avaré, 16 de janeiro de 2012.

OSWALDO BOUÇAS MENDES
DIRETOR PRERSIDENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ - AVAREPREV

ESTADO DE SÃO PAULO

Ata da Reunião Extraordinária CMPD do dia 21
de dezembro de 2011

Ás dezenove horas e quinze minutos do dia doze de dezembro de
2011, na sede da AREA, teve inicio a reunião extraordinária do CMPD
– Conselho Municipal do Plano Diretor, conforme convocação datada
de 15/12/2011, enviada aos conselheiros por email. Com a presença
dos conselheiros titulares: Bethina de Arruda Mota Melado, Eduardo
A.Zanella,  Giovani Antonangelo, Heber Brianezi Fuentes, Janayna
Martins, João José Dalcim, Kelly N.Rodrigues da Silva, Lambertus
J.A.M.V.H.Heijmeijer, Marcelo Nassif Avellar, Marcio de Almeida
Pernambuco, Marcos Boock Rutigliano, Paulo Henrique Ciccone,
Pedro Paulo Dal Farra Furlan, Silmara Rodrigues, Sueli Conceição de
Souza Papay e Angela Golin, os conselheiros suplentes: José Geral-
do Dias Barreto, Graziela Junqueira Franco Doneux, Antonio Justino
Martins da Costa, Vilma Tereza Deolin, José Guilherme Lança
Rodrigues,  Luiz Sergio Fernandes Faraldo, Ailton Cesar Camilo de
Souza, Juracy Costa Cavini, Mario Ribeiro Duarte e Vilma Zanluchi;
compareceram também os convidados Gina N.C.M.Ferreira, Antonio
Carlos Dias e Leticia Faraldo; sob a presidência de Marcos B. Rutigliano
que inicialmente expôs como é o procedimento para as propostas
encaminhadas à secretaria do CMPD, como classificá-las através
dos artigos do Plano Diretor e encaminhá-las a quem de direito.
Exemplificou com o pedido entregue hoje que está ligado ao Conse-
lho Municipal de Trânsito e consequentemente a um plano setorial
dessa área. Em seguida foi lida a ata anterior pela secretária Silmara,
corrigida e aprovada pelos presentes. O presidente evidenciou a ne-
cessidade de mesclar os membros das comissões setoriais para uma
melhor integração e ampliação das discussões de cada proposta e
planos setoriais.  O conselheiro Ailton (OAB) pediu a palavra e expôs
suas considerações sobre as proposições 1, 2, 3 e 8, levando-se em
conta que as questões levantadas não se referem ao mérito, mas sim
ao modo de alteração da redação das resoluções. Passamos em
seguida à leitura dos processos e suas resoluções: Processo 001/
2011 – a relatora Kelly fez a leitura. O presidente relê a conclusão, foi
proposto estudo de novo texto, pelo conselheiro Ailton, com delimita-
ção de ruas já existentes, mas não incluídas no mapa. Processo
002/2011 – relator João Dalcim, fez a leitura. Deverá ser interpretado
o disposto na analise global, aos imóveis da região, alterada a pro-
posta inicial da resolução, sendo aprovada a resolução com a seguin-
te redação: “Art. 1º.  Acatar o que dispõe a Lei nº 1.226, de 20/08/

2009, viabilizando a ocupação dos lotes localizados na confrontação
com a Avenida Ângelo Contrucci (antiga Avenida Nações Unidas),
trecho entre a Avenida Gilberto Filgueiras e Rua Abílio Garcia, para
uso residencial e/ou comercial. Art. 2º.  Interpretar o Anexo 2 da LC
n.º 154/2011, considerando como ZM1 (Zona Mista 1) o uso e ocupa-
ção do solo para os lotes localizados na confrontação com a Avenida
Ângelo Contrucci (antiga Avenida Nações Unidas), trecho entre a Ave-
nida Gilberto Filgueiras e Rua Abílio Garcia.”  Processo 003/2011 –
relatora Janayna fez a leitura. Trata-se de interpretação do anexo 2,
sendo aprovada a resolução com a seguinte redação: “Art. 1º.  Inter-
pretar o Anexo 2 da LC n.º 154/2011, considerando como ZM1 (Zona
Mista 1) o uso e ocupação do solo dos quarteirões situados entre as
Ruas Pará, Visconde de Mauá, Pernambuco e Paraíba.”; Processo
004/2011 – relator Paulo Ciccone fez a leitura. Essa proposta deverá
ser incluída no Regimento Interno na próxima revisão, foi aprovada a
resolução  com a seguinte redação:  “Art. 1º.  As respostas emitidas
pelo CMPD poderão demandar, em média, de 30 (trinta) a 60 (ses-
senta) dias.”; Processos 005/2011 e 006/2011 – relator João Dalcim
fez a leitura. A conselheira Bethina fez suas considerações sobre os
loteamentos existentes e seus desdobros. Ficou evidenciado que a
analise deve ser feita caso a caso, respeitando a testada mínima de
10m e a área mínima de 200m² (é sugerido que o artigo 49 do PD, em
relação aos desdobramentos deverá levar em conta essa área míni-
ma), no entanto esse caso não se aplica aos “casos omissos e mal
resolvidos”.  Há que se incluir a consideração que PARCELAMENTO
E DESDOBRAMENTO são sinônimos. Esta proposta deverá ser
reformulada pela conselheira Bethina com uma simulação, ficando
suspensos ambos os processos. Processo 007/2011 -  relator João
Dalcim fez a leitura. Manifestações dos conselheiros Bethina e Luiz
Faraldo sobre as restrições já definidas no mapa da cidade incluído
no PD. Qualquer demanda será, portanto, analisada à luz das restri-
ções e definições anteriores. Portanto resolução deste processo está
correta, tendo a seguinte redação: “Art. 1º.  É possível a expansão
urbana no Município de Avaré, tanto para implantação de novo
loteamento na confrontação com o perímetro urbano da MZ1, como
na criação de núcleo urbano isolado na MZ2 ou MZ3.  Art. 2º.  O
interessando em promover a expansão urbana a que se refere o art.
1º, deverá primeiramente solicitar à Prefeitura a inclusão desta área
no perímetro urbano.  Parágrafo único. A solicitação que trata o caput
deste artigo deverá vir acompanhada do ante projeto urbanístico que
defina a característica da ocupação.  Art. 3º.  A Prefeitura deverá
encaminhar a solicitação que trata o artigo 2º para análise do CMPD,
que nos termos do inciso IV, do artigo 143, da LC 154/2011, apreciará
a solicitação.  Art. 4º.  Havendo o parecer favorável do CMPD, o inte-
ressado poderá proceder o parcelamento do solo, obedecida à legis-
lação municipal específica.”;  Processo 008/2011 -  relator Paulo
Ciccone fez a leitura. Conselheiro Marcio Pernambuco levantou a
questão da rigidez do PD na aplicação das restrições, principalmente
no que diz respeito aos mananciais e analises do terreno (observado
que o local indicado no processo tem declive e o solo tem pouca
sustentabilidade). O conselheiro Marcelo Nassif abordou a questão
da metragem dos terrenos e a obrigação de implantação de infra es-
trutura completa, tal como saúde e educação, não contempladas no
orçamento do município para 2012. Se faz necessário mais rigor nas
analises dos próximos PLHIS, especialmente quanto ao contexto geral
da infra estrutura que acompanhará o projeto. Foi aprovada a resolu-
ção com a seguinte redação: “Art. 1º.  Recomendar rigor nos estudos
hidrológicos e atenção do DAEE, para que o sistema de caixas de
contenção das águas pluviais projetado (piscinão),  possa suportar
grandes precipitações e que não sobrecarreguem o Ribeirão Lageado,
conforme as condicionantes do art.11 inciso I   da LC n.º 154/2011 -
Plano Diretor. Art. 2º.  Recomendar ainda que o sistema de áreas
verdes do loteamento obedeça aos percentuais previstos em lei, uma
vez que, pelas plantas apresentadas, não pudemos nos certificar que
os usuais 20% de áreas verdes estejam obedecidos, o que elevaria a
permeabilidade global da área. Art. 3º.  Salvaguardadas as condições
e restrições relatadas nos artigos anteriores, resolve pelo atendimen-
to às solicitações enviadas lembrando que, uma vez alterado o perí-
metro urbano por decreto ou lei ordinária, novos vazios urbanos surgi-
rão entre a nova e a antiga situação, deixando  claro que esses espa-
ços deverão obedecer às regras gerais impostas pelo Plano Diretor
(Lei nº 154/11), não podendo ser enquadrados ou utilizados conforme
a exceção determinada pelo art. 156  da referida lei.”  A seguir foi
apresentada nova redação para o processo 001/2011 lida pela secre-
tária Silmara, sendo aprovada a resolução com o seguinte teor: “Art.
1º.  Interpretar o Anexo 2 da LC n.º 154/2011, considerando como
ZM1 (Zona Mista 1) o uso e ocupação do solo os lotes de Cadastro
n.º 384, 516, 515 e 514, considerando como ZIC (Zona Industrial e
Comercial)  somente o lote de Cadastro n.º 367.  Art. 2º. Interpretar o
Anexo 2  da LC n.º 154/2011, incluindo-se a Rua Reinaldo Machado,
a Travessa Eneide Gardim Bueno e o final da Rua José Camilo de
Souza.”; Foram apresentados dois novos processos de n.º 009 e 010
e encaminhados para as comissões que ficam assim formadas:  Pro-
cesso 009/2011 – POLITICA URBANA – relator Heber Brianezi Fuentes
Integrantes: José João Dalcim, Vilma Zanluchi, João Barreto, Ailton
C.de Souza, Janayna Martins e Thiago C.Maragno;  Processo 010/
2011 – POLITICA URBANA – relator Marcelo Nassif Integrantes:
Graziela F.Doneux, José Americo Henriques, Paulo Ciccone, Eduar-
do Zanella, Antonio Nunes, João Dalcim, Luiz Faraldo, Giovani
Antonangelo, Bethina M.Melado, Antonio Justino Martins e Thiago
C.Maragno. Nada mais foi acrescentado a reunião encerrada às
21h30m. Eu Angela Golin, segunda secretária relatei e subscrevi a
presente ata que após aprovada assinarei juntamente com o presi-
dente Marcos Boock Rutigliano.
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M E I O   A M B I E N T E :

Em atendimento às
diversas reclamações da
população avareense re-
lativas ao excesso de ca-
pim em vias públicas e
terrenos baldios, a Pre-
feitura Municipal da Es-
tância Turística de Ava-
ré, através de sua Secre-
taria do Meio Ambiente,
está realizando um inten-
so trabalho de capinação
e roçada em todos os
bairros do município.

Visando uma ação rá-
pida e eficaz, as Secre-
tarias Municipais do
Meio Ambiente, Obras,
Transporte e Sistema Vi-
ário se uniram no intuito
de montar um cronogra-
ma de ação para a reali-
zação dos respectivos
serviços. O cronograma

Mutirões de capinação e roçada
são realizados em Avaré

contemplará uma pro-
posta centro/bairros, ou
seja, iniciou-se pelo cen-
tro da cidade para, após,
contemplar os demais
bairros. A capinação do
centro da cidade já foi
concluída.

A Estância Turística
de Avaré possui 800 km
de vias públicas e o mu-
tirão, em menos de 20
dias, já concluiu a capi-
nação de 30% de toda a
extensão, o que signifi-
ca 12 Km capinados di-
ariamente. O capim, nes-
sa época do ano, cresce
cerca de 3 centímetros
ao dia, porém o Gover-
no Municipal está to-
mando medidas para ma-
nutenção do serviço.

Em relação ao servi-

ço de roçada, a Secreta-
ria do Meio Ambiente in-
formou que está reali-
zando mutirões nos bair-
ros, destinando todo o

maquinário ao local e
somente o deixando após
a conclusão dos servi-
ços. Desta forma, de
3.000 lotes vagos em

Avaré, 30% já foram ro-
çados.

A Secretaria Municipal
do Meio Ambiente pede a
toda população que não

jogue sofás em córregos,
lixo em vias públicas, au-
xiliando, desta maneira, a
manutenção da limpeza
pública municipal.

Começa hoje, 21 de
janeiro, a 5ª Taça Avaré
de Futsal, com a partici-
pação de 8 equipes, di-
vidas em dois grupos. O
grupo 1 conta com as
equipes da Seme/Avaré-
A, Capão Bonito, Fênix-
Avaré e Amigas da Flor-
Taquarituba; o grupo 2
conta com as equipes de
Taguaí, Itaberá, Itatinga

ESPORTES

Começa hoje a 5ª Taça Avaré de Futsal
e Seme/Avaré-B.

Visando o trabalho de
renovação do futsal avare-
ense, o Departamento de
Futsal convida as equipes
para os torneios revelação
Sub 09 – 2003 e 2004, Sub
11 – 2001 e 2002, Sub 13
- 1999 e 2000, Sub 15 –
1997 e 1998 e Sub 18 –
1994, 1995 e 1996. As
equipes interessadas deve-

rão entrar em contado com
o Bugrinho pelo telefone
9674-4932.

Comissão Disciplinar
A Secretaria Municipal

de Esportes formou uma
Comissão Disciplinar, que
irá se reunir todas as quar-
tas-feiras, para julgar os
casos de indisciplina dos
campeonatos, organizados,
nas modalidades de futebol

de campo, futsal, futebol
de areia e futebol socity.
A comissão é formada por
João Francisco Prado –
presidente, Ademir Santos
Rosa – membro, João
Adolfo Freitas – membro,
Guilherme Trindade Abdo
– membro, Emanoel Za-
dona Gonçalves – mem-
bro e Benedito da Silva
(Bugrinho) - relator.
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E D U C A Ç Ã O :

O Governo Munici-
pal, atendendo ao apelo
de cerca de 120 pais que
possuem seus filhos es-
tudando na Rede Muni-
cipal de Ensino em um
prédio com pouca estru-
tura, está reconstruindo
a EMEB Licínia de Oli-
veira Guazelli, demolida
sumariamente.

Nem mesmo as ma-
nifestações na Câmara
Municipal e as lágrimas
desses pais foram, na
época, suficiente para
evitar a demolição da
escola. Com a demoli-
ção, os alunos que ali es-
tudavam foram transfe-
ridos para o prédio do
Centrinho, construído
especificamente para
atender crianças porta-
doras de necessidades
especiais, o que dimi-
nuiu o número de alu-
nos atendidos de 150
para 120.

Demonstrando, mais
uma vez, sua preocupa-
ção com uma educação
de qualidade e visando
garantir um atendimen-
to digno para as crian-
ças, o Governo Munici-
pal e a Secretaria Mu-
nicipal de Educação, es-
tão  reconst ru indo a
EMEB Licínia Guazelli,
uma obra moderna, es-
timada em aproximada-
mente R$ 1 milhão, com
previsão de  término
para abril de 2012.

Após sua conclusão,
o prédio terá sua capa-
cidade duplicada e pas-
sará a atender 300 cri-

Governo Municipal reconstrói escola demolida
“Mais de 100 pais entraram
em desespero com a notícia

da demolição”
anças, trazendo os alu-
nos que hoje estudam no
prédio do Centrinho de
volta ao local. Assim, o
município deixará de lo-
car o atual Centrinho,
gerando economia aos
cofres públicos.

A OBRA
Com 1.088,15 m² de

área total construída, a
obra está dividida em
três áreas: pedagógica,
administrativa e convi-
vência. A área pedagó-
gica possui 8 salas, sen-
do 6 salas de aula com
área útil de 47,25 m², 1
sala de informática e 1
sala de leitura. A área
administrativa possui di-
retoria, secretaria, al-
moxarifado, coordena-
ção pedagógica, depósi-
to de material pedagó-
gico, sala de professo-
res e banheiro para pro-
fessores .  Por  f im,  a
área de convivência
possui pátio coberto, sa-
nitários masculino e fe-
minino, refeitório fe-
chado de 72,90 m², co-
zinha, despensa e sani-
tários para funcionários.

Vale ressaltar que a es-
cola foi projetada contem-
plando todas as exigênci-
as de inclusão social, tais
como rampas de acesso
e banheiros adaptados.
Além disso, o projeto
preservou todas as árvo-
res existentes no terreno,
que hoje fazem parte de
dois jardins, uma de-
monstração de respeito
da atual gestão para com
o Meio Ambiente.

SAÚDE

Equipe do ESF III “Dr. Dante Cavecci”
lança cartilha aos seus pacientes

Pacientes que receberam a Cartilha “Dicas de Saúde”

No último dia 13, sex-
ta-feira, no ESF III “Dr.
Dante Cavecci”, no Bairro
Paineiras, aconteceu o lan-
çamento da Cartilha “Dicas
de Saúde”, elaborada por
toda equipe da unidade,
com supervisão da médica

Equipe do ESF III “Dr. Dante Cavecci”

dra. Mariana, do dentista dr.
Marcelo Ladeira, da enfer-
meira Camila, com diagra-
mação e supervisão grávida
do auxiliar administrativo
Lázaro A. Camargo.

O conteúdo da cartilha
esclarece dúvidas e ofere-

ce informações a todos
aqueles envolvidos com o
cuidado diário de pessoas
em qualquer fase da vida.
O evento contou com a
participação efetiva dos
moradores do bairro e,
para finalizar, foi ofereci-

do um café da manhã,
com frutas, biscoitos, su-
cos e a todos os presen-
tes.

A equipe aproveita a
oportunidade para agradecer
as empresas que colaboraram
na realização do projeto.



A L I M E N T A Ç Ã O   M A I S   S A U D Á V E L :

A Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré,
juntamente com a nova
diretora da Central de Ali-
mentação, Maristela Gior-
dano Leonel, iniciou uma
grande reforma no prédio
da Cozinha Piloto Muni-
cipal, que há mais de 7
anos não passava por uma
manutenção adequada.

A reforma, que se en-
contra em pleno andamen-
to, reativará a padaria da
Central de Alimentação,
gerando uma economia de
40% aos cofres públicos
municipais, tendo em vista

Prefeitura realiza reforma na
Cozinha Piloto Municipal

que está voltará a operar
com sua capacidade total
de produção, que é de 15
mil pães ao dia. O mini
açougue da Central de Ali-
mentação também foi to-
talmente reformado e, após
a sua reativação, este tam-
bém gerará uma economia
em torno de 40% na aqui-
sição de carnes.

Com o término das
obras, previsto para 31 de
janeiro de 2012, a Cozi-
nha Piloto garantirá maior
qualidade e menor risco de
contaminação dos gêneros
alimentícios fornecidos

para as escolas municipais
e estaduais, entidades e
creches, que geram, em
sua totalidade, cerca de 50
mil refeições ao dia.

Além da reforma, a
Central de Alimentação
está adquirindo um cami-
nhão refrigerado para dis-
tribuição de alimentos pe-
recíveis, uniformes para
todos os cozinheiros da
rede municipal de ensino;
substituindo os pratos e
talheres de todas as esco-
las e creches, abolindo o
plástico por liberar diver-
sas substâncias tóxicas;

promovendo capacitação
para seus funcionários, au-
mentando o quadro de
nutricionistas para 4, au-
xiliados por 3 técnicos em
nutrição estagiários; ade-
quando um novo depósito
para estocagem de alimen-
tos, de acordo com as nor-
mas da Vigilância Sanitá-
ria e do FNDE.

É o Governo Munici-
pal, através de sua Cen-
tral Municipal de Alimen-
tação, demonstrando toda
a sua preocupação com a
segurança alimentar e com
o estado nutricional das

pessoas atendidas pela
municipalidade.

METAS PARA 2012
A nova direção da Co-

zinha Piloto tem como meta
para o ano de 2012 dimi-
nuir a quantidade de alimen-
tos industrializados no car-
dápio escolar; atingir a meta
de 30% de verba gasta com
a agricultura familiar, um
exigência do FNDE; au-
mentar a oferta de frutas e
hortaliças no cardápio como
forma de prevenção das
DCNT – Doenças Crônicas
não transmissíveis, tais
como obesidade, diabetes,

hipertensão, câncer, dentre
outras.

ALMOÇO PARA O
FUNCIONÁRIO

PÚBLICO
Os trabalhadores públi-

cos que antes almoçavam
através de marmitex, ago-
ra estão se alimentando
através do sistema Self-ser-
vice. A medida garante a
qualidade da alimentação
fornecida aos funcionários,
promovendo uma prática
de alimentação saudável
entre os trabalhadores,
além de também gerar eco-
nomia para o município.
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Cozinha Piloto de Avaré antes da reforma

Após a reforma, a Cozinha Piloto garantirá maior qualidade e menor risco de contaminação dos gêneros alimentícios
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T R Â N S I T O :

O diretor-presidente da
CCR SPVias, que admi-
nistra mais de 2.400 qui-
lômetros de rodovias nos
Estados de São Paulo, Rio
de Janeiro e Paraná, este-
ve em Avaré acompanha-
do do diretor Rogério Sá
Fortes e do relações insti-
tucionais Alexandre Spa-
dafora, também da con-
cessionária.

Na região de Avaré, a
CCR SPVias é responsá-
vel pela administração da
Rodovia João Mellão (SP
255), trecho do km 237,7
ao km 288,1. Membros do
Executivo Municipal, na
companhia da comitiva da
concessionária, visitou al-
guns pontos críticos da
rodovia, buscando solu-
ções para evitar que no-
vos acidentes venham a
ocorrer nestes locais.

Os locais visitados fo-
ram pontilhão sob a SP

Prefeitura e CCR SPVias buscam soluções
para pontos críticos na SP 255

255, que liga a cidade aos
bairros Santa Mônica, Pre-
sidencial e Duílio Gambi-
ni, onde a idéia é alargar o
viaduto para maior fluidez
do trânsito; o trecho da ro-
dovia em frente à empresa
Figueiredo, em que se pre-
tende fazer ali uma tercei-
ra pista; a entrada para o
bairro Santa Mônica, em
que os carros são obriga-
dos a atravessarem a pista,
ali a solução pensada é se
fazer uma Avenida Margi-
nal para que os veículos
possam usarem a rotatória
que existe próximo da an-
tiga Fiat; e a entrada do
Terras de São José, onde
idéia também é fazer uma
Avenida Marginal, para que
os carros possam contor-
nar pela Rua Osvaldo Bri-
to Benedetti, que é a rua
de acesso ao Bairro Bra-
bância, pelo Lago Bertha
Bannwart.

Entrada do Bairro Santa Mônica

Viaduto que liga a cidade a três bairrosEntrada do Bairro Terras de São José



Calendário de Reuniões Ordinárias do
Conselho Municipal do Plano Diretor 2012

- 16/01/12 (segunda)
- 14/02/12 (terça)
- 14/03/12 (quarta)
- 12/04/12 (quinta)

- 14/05/12 (segunda)
- 12/06/12 (terça)
- 11/07/12 (quarta)
- 16/08/12 (quinta)

- 10/09/12 (segunda)
- 16/10/12 (terça)
- 07/11/12 (quarta)
- 13/12/12 (quinta)

Silmara Rodrigues
1ª Secretária CMPD

COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente de Avaré

CONVOCAÇÃO
Em atendimento ao Regimento Interno, servimos do presente para
convocar os Conselheiros do COMDEMA Conselho Municipal de De-
fesa do Meio Ambiente de Avaré para reunião ordinária a se realizar
no dia 26/01/12 (quinta-feira), às dezessete horas e quarenta e cinco
minutos na sede da AREA à Rua dos Engenheiros, 26 - Colina da Boa
Vista – Avaré.
Avaré, 16 de janeiro de 2012

Silmara Rodrigues
Secretária COMDEMA

CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS 2012
26/01/12; 16/02/12; 29/03/12; 26/04/12; 31/05/12; 28/06/12; 26/07/
12; 30/08/12; 27/09/12; 25/10/12; 29/11/12;  12/12/12.

Silmara Rodrigues
Secretária COMDEMA

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE AVARÉ

Torna público que recebeu da
CETESB a Renovação  da Licença de
Operação nº 71000284, válida até 06/
01/2016, para Hospital à Rua Paraíba,
nº 1003 – Centro – Avaré – SP.

MATRÍCULAS ABERTAS PARA EJA
A Secretaria Municipal de Educação informa que

estão abertas matrículas para a Educação de Jo-
vens e Adultos, da 1ª a 8ª série e que a partir deste
ano está com convênio firmado com a Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, Ciências e
Tecnologia do Estado de São Paulo (SDECT) com
o programa EJA, Mundo do Trabalho para os que
ingressarem na 5ª série.

O programa tem como objetivo a formação inte-
gral do aluno,com ênfase ao desenvolvimento das
habilidades leitoras, escritoras e matemáticas a partir
de temas relacionados ao mundo do trabalho, à
tecnologia, à cultura e às artes além das disciplinas
tradicionais, com linguagem comunicativa e ade-
quada ao público-alvo, projetos gráficos especifi-
camente focados na facilidade de leitura e uso e
principalmente com a utilização articulada de múlti-
plos meios: impressos, vídeos, jogos e internet.

Os egressos dos cursos da EJA - Iniciação Pro-
fissional terão ampliadas suas oportunidades no
mercado de trabalho e imediata possibilidade de
formação profissional por meio de cursos
profissionalizantes organizados pela SERT (Secre-
taria do Emprego e das Relações do Trabalho), o
que resultará em grande impulso em suas perspec-
tivas no mundo do trabalho.

Se você tem no mínimo 15 anos faça sua matrí-
cula em uma das nossas Unidades escolares.

Maiores informações em uma escola municipal
mais próxima ou na Secretaria Municipal da Edu-
cação (37112211).

EMEB Flávio Nascimento – Rua Dr Bastos Cruz,
2400 – Vila Martins Tel:37335333

EMEB Dondoca – Av Santos Dumond, 1910 –
Bº Brabância Tel: 37337017

EMEB Orlando Cortez – Rua Francisco
Medaglia, 32 – Vila Operária Tel: 37338246

EMEB Dona Anna Novaes de Carvalho – Rua
Paraná, 2155 – Bº Brás Tel: 37335353

EMEB Fausto Rodrigues – Rua Lolita – Jardim
Paraíso Tel: 37327541

EMEB Victor Lamparelli – Rua Pe. Maurício, s/n
– Bº Alto Tel 37322342

EMEB Maria Nazareth Abs Pimentel – Rua João
Manoel fernandes, 400 – Bº Camargo Tel: 37328686

EMEB Norma Lilia Pereira – Rua Maria Joaquina
Fonseca pereira, s/n – Bº Santa Mônica Tel
37334803.

Secretaria Municipal da
Educação informa:

Já estão abertas matrículas para Edu-
cação de Jovens e Adultos nas escolas mu-
nicipais para 1ª a 8ª série.

A partir da 5ª série agora com novidade:
EJA, Mundo do Trabalho, visando a forma-
ção profissional do aluno.

Se você tem no mínimo 15 anos, procure
uma unidade escolar municipal mais próxi-
ma ou a Secretaria Municipal da Educação
e se informe .

Alistamento Militar
Jovens que nasceram em 1.994
Compareçam à Junta de Serviço Militar, no perí-

odo de 02 de janeiro à 30 de abril de 2012.
Rua Sergipe, 1379 - Centro - Avaré/SP
Documentos necessários:
a) Certidão de Nascimento (Original e Xerox)
b) R.G.
c) CPF (se tiver)
d) 02 fotos 3x4 recente
e) Declaração da Escola
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DECRETOS

Decreto nº 3.032, de 16 de janeiro de 2012.
(Nomeia a Comissão Organizadora para a realização da “Prefeitura no Bairro”, para o ano de 2012).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão Organizadora da realização da “Prefeitura no
Bairro” para o ano de 2012.
AFONSO APARECIDO PEREZ SANCHES – Presidente;
CHRISTIANE PIRES – Tesoureira;
 JOSÉ ARAUJO DE VASCONCELOS DE ARAUJO SILVA– Membro;
MARCIO DIAS DE CAMARGO – Membro.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 16 de janeiro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto nº 3.304, de 20 de janeiro de 2012.
(Dispõe sobre declaração de utilidade pública para fins de desapropriação e dá outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe
são conferidas pro lei,
D  E  C  R  E  T  A    :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de futura desapropriação amigável ou judicial, a
área de terras de propriedade de AGAR RIBEIRO FARIA E OUTROS, localizada na Rua Cel. Coutinho nº
995, nesta cidade.
Local : Rua Cel. Coutinho nº 995 – Avaré/SP;
Proprietário  : Agar Ribeiro Faria e outros
Área territorial: 1.903,04 metros quadrados;
Descrição – Um terreno vago, desmembrado de uma maior área, situado nesta cidade, município e comarca
de Avaré, fazendo frente para a Rua Cel. Coutinho, onde mede trinta e um metros e cinquenta centímetros,
confrontando do lado direito de quem da rua olha para o imóvel com viúva Melchora, Donata Rui, Paulo
Pizza ou sucessores e Alaides Negrão e Lucia Helena Negrão Stelzer, na extensão de mais ou menos
53,40 metros, do lado esquerdo confronta com terrenos de propriedade da Prefeitura Municipal de Avaré e
com Dr. Cazem Chaddad, na extensão de cinqüenta e dois metros e oitenta centímetros, e nos fundos
confronta com a condômina Matilde Negrão Medalha, na extensão de mais ou menos quarenta e dois
metros e dez centímetros. Objeto da Matrícula nº 11.386 do CRI.
Artigo 2º - A presente área será utilizada para futura desapropriação.
Artigo 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 20 de Janeiro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA
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Portaria nº 5.656, de 12 de Janeiro de 2012
(Dispõe sobre exoneração de Funcionário.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são  conferidas  por  Lei,  RESOLVE, que
o senhor VALTER CUSTÓDIO DIAS, auxiliar de serviço de campo, fica
EXONERADO a bem do serviço público, tendo em vista o fato de que a
Comissão Processante Permanente concluiu pela sua culpabilidade em
relação aos fatos descritos na Portaria nº 046, de 22 de outubro de 2010,
instaurada em seu desfavor, por violação ao disposto no artigo 162, incisos
III, VIII, IX, XIII, XIV e XVI, artigo 163, inciso XI, XVII, XIX e XX, e artigo 164
“caput”, todos da Lei nº 315/95, a partir desta data.

REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 12 de janeiro

de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

COMUNICADO DA
SECRETARIA

MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
A SECRETARIA DA HABITAÇÃO CONVO-
CA A TODOS OS INTERESSADOS PARA
PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07/02/
2012 E 15/02/2012, ÀS 19H00, NO PLE-
NÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE
SERÃO DISCUTIDOS E DEFINIDOS OS
CRITÉRIOS PARA O SORTEIO DE HABI-
TAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL (“MI-
NHA CASA, MINHA VIDA” E CDHU).

PORTARIAS
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FALECIMENTOS
FALECIMENTOS PERÍODO DE

03/01/12 A 19/01/2012

NAIR BERNARDO PEREIRA MARTINS
*02/02/1919  +03/01/2012

*GASTÃO DE CASTRO LIMA
+12/01/2012

JOSEFA DE OLIVEIRA
*28/08/1955  +12/01/2012

MARCO ANTONIO BROGLIATO
*24/12/1966   +13/01/2012
ARLINDO DOS SANTOS
*07/12/1953  +13/01/2012

EURIPHES THOMAZ DE ASSIS
*18/02/1938  +13/01/2012

 ADOLPHO SEBASTIÃO DE LIMA
*02/11/1932  +13/01/2012

ALCINDA GÁRCIA DA SILVA
*20/05/1928  +14/01/2012

MARIA APARECIDA PINHO
*23/03/1964  +14/01/2012

APARECIDA LOPES PEREZ
*26/01/1925  +17/01/2012

LUCINDA DOS SANTOS SALVADOR
*02/04/1928   +18/01/2012

CANDIDO MANCINI
*25/10/1922  +19/01/2012

E D U C A Ç Ã O :

Alunos da EMEB “Celina Duarte
Vilela” trabalham o tema circo

O circo é comumente uma companhia itinerante que
reúne artistas de diferentes especialidades, como mala-
barismo, palhaço, acrobacia. No projeto da professora
Luzia Helena Veiga, os alunos do 5º ano da EMEB
“Celina Duarte Vilela”, localizada no Balneário Costa
Azul, depois de assistirem ao filme “Os Saltimbancos”,
de Renato Aragão, organizaram-se para o ensaio e con-
fecção de suas roupas.

Alunos montaram um espetáculo circense com orientação da professora Luzia

No circo, intitulado pelos alunos de “Circo da
Alegria”, houve apresentação que trouxe muita ale-
gria aos presentes. Dos chineses aos gregos, dos
egipcios aos indianos, quase todas as civilizações
já praticavam algum tipo de arte circense há pelo
menos 4.000 anos. A história do circo no Brasil
começou no século XIX, com famílias e compa-
nhias vindas da Europa.
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COMUNICADO
IMPORTANTE:
A Secretaria Municipal da Saúde, in-
forma aos usuários do serviço de
agendamento de consultas Disk Saú-
de, que durante o mês de janeiro, o
número oficial de agendamento
08007701920, estará temporariamen-
te fora de serviço, mas as consultas
poderão ser agendadas por 10 linhas
telefônicas:

TELEFONES DO DISK SAÚDE
(08007701920)

3732.7288 3733.4371
3732.9348 3732.9337
3732.8882 3733.1536
3732.9387 3732.9371
3733.1541 3731.2668

Precisou,
Disk Saúde.

Aldrio M. Moura Leite
Secretário Municipal da Saúde

N O T A :

A Secretaria Munici-
pal da Fazenda e Admi-
nistração, esclarece que,
em relação aos repasses
em atraso ao Banco Cru-
zeiro do Sul, houve uma
divergência entre o valor
contabilizado pelo Banco
Cruzeiro do Sul e o valor
pleiteado pelo mesmo.

Em dezembro de
2011, devido a essa diver-
gência, foi realizada uma
reunião entre Secretaria
Municipal de Fazenda e

Secretaria da Fazenda
esclarece informações sobre
o Banco Cruzeiro do Sul

Banco Cruzeiro do Sul,
na qual ficou decidido que
a Prefeitura pagaria o va-
lor contabilizado. Porém,
a Prefeitura, na época,
estava efetuando os paga-
mentos da Educação ne-
cessários para que o mu-
nicípio atingisse o percen-
tual de 25% de aplicações
no Ensino conforme arti-
go 212 da Constituição Fe-
deral. Sendo assim, a Se-
cretaria priorizou esses
pagamentos e o pagamen-

to do funcionalismo pú-
blico até o 5º dia útil.

Entretanto, informa
que a Prefeitura efetuou
um pagamento nesta sex-
ta-feira, 20 de janeiro de
2012, no valor de R$
737.719,30, regularizando
todos os repasses para o
Banco Cruzeiro do Sul.
Desta forma, os servido-
res podem ficar tranquilos
em relação aos avisos de
negativação dos seus no-
mes, que não ocorrerá.



M E M Ó R I A   V I V A :
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De Instituto Comercial à Escola do Padre
Sobre as origens do “Sedes Sapientiae” e da FACCAA

GESIEL JÚNIOR

Avaré, no princípio
dos anos 1930, carecia de
escolas profissionalizan-
tes e nem contava ainda
com um curso ginasial.
Funcionavam então na
cidade apenas dois gru-
pos escolares.

É nesse período - o
começo da Era Vargas -
que o ensino primário se
tornou obrigatório e que
surgiram as reformas edu-
cacionais mais modernas.

Antes, em 1925, o pro-
fessor Jonas Alves de Al-
meida havia aberto e diri-
gido a “Escola de Com-
mercio de Avaré” que ofe-
recia um curso de guarda-
livros com duração de dois
anos. Embora contasse
com reconhecimento da
Diretoria Estadual de Ins-
trução Pública, o estabe-
lecimento, porém, fechou
suas portas por falta de
matrículas suficientes.

Entretanto, nove anos
depois, em setembro de
1934, duas iniciativas im-
pulsionaram o ensino no
município: a criação do
Ginásio Estadual, feito
atribuído à influência po-
lítica do coronel João
Cruz, e a fundação do

Padre Salústio, o fundador
Instituto Comercial pelo
padre Salústio Rodrigues
Machado, titular da Paró-
quia de Nossa Senhora das
Dores.

No último caso, o êxito
se deveu à mobilização de
dois estudantes: Luiz Jábali
e Luiz Gonzaga Bretas.
Ambos, antevendo o bem
que representaria a opção
de novos cursos profissio-
nalizantes, conseguiram
sensibilizar algumas famíli-
as para apoiar o projeto do
pároco e assim formar a
primeira classe para iniciar
o curso de Contabilidade.

Apelo e compromisso
De imediato, padre Sa-

lústio aceitou o desafio e
criou o Instituto Comerci-
al. Instalou a escola no
Largo da Matriz, nº 2. No
lugar, hoje, há um posto
de gasolina, mas na época
um velho casarão da fa-
mília do coronel Anacleto
Pires, líder político do sé-
culo dezenove, ficava na-
quela esquina. Foi demo-
lido em meados dos anos
1960 para que fosse pro-
longada a Avenida Prefei-
to Paulo Novaes até a Pra-
ça Padre Tavares.

Na época, como a Casa
Paroquial ficava do outro

lado da rua, o pároco pas-
sava boa parte do tempo na
escola. Porém, de maneira
inesperada, o padre Salús-
tio recebeu do bispo a con-
vocação para assumir a di-
reção da Escola Superior
Comercial de Botucatu.

Antes de sair de Avaré,
em março de 1935, ele fez
um apelo ao seu substituto:

- Padre Celso, não dei-
xe morrer a minha escola.
Há muita gente na fregue-
sia precisando de instru-
ção. Por favor, cuide para
que ela dê educação para
muitos moços.

Impressionado com a
gravidade do pedido, o
novo pároco respondeu
prontamente:

- Pode ir sossegado. Com
a ajuda de Deus e do bom
povo, vamos tocar a escola.

O pedido e o compro-
misso valeram para garan-
tir os dotes intelectuais de,
pelo menos, três gerações.

Apesar das dificuldades
iniciais padre Celso não
desanimou. Gente interes-
sada em obter vagas em
sua escola não faltava.

O primeiro corpo do-
cente, responsável pela
primeira prova, ministra-
da em junho, era compos-
to pelos professores Vic-

tor Lamparelli (Matemáti-
ca), Judith Pontes (Portu-
guês), Consuelo Marques
Ventura (Francês), padre
José Melhado Campos
(História da Civilização),
Guaraciaba Amorim (Con-
tabilidade), Geraldo Lima
(Geografia), José Pinhei-
ro Júnior (Inglês) e Mari-
na Pitarelli (Datilografia).

No ano de 1938 pas-
saram a lecionar também
os professores Paulo An-
tunes, Geny Chaddad e
Aristides Ranna Fraga. No
ano seguinte se somaram
ao corpo docente os pro-
fessores Eruce Paulucci,
João Teixeira de Araújo e
Pedro Machado Nogueira,
além do médico Cazem
Chaddad e do advogado
Paulo Gomes de Oliveira.

O padre-diretor prosse-
guiu com a sua obra edu-
cacional já batizada de Ins-
tituto Comercial “Sedes
Sapientiae” em alusão a
uma das invocações lati-
nas da Virgem Maria na
oração da ladainha em que
ela é chamada de “Sede
da Sabedoria”.

Integraram a primeira
turma de contadores, em
1940, Moacyr Silveira,
Orlando Pallesi, Amim Is-
mael, Luiz Jábali, Helio Si-

Da esquerda para a direita: a primeira turma de contadores do “Sedes Sapientiae”; solenidade na frente da escola e os alunos e membros
do Grêmio Estudantino em 1940

ciliano, Merched Ignatios,
Hely Ferreira da Silva, Ar-
naldo Ragazzini, Alcides
Silva, Milton Conceição e
os irmãos Carlos e José de
Andrade Chaim.

O antigo casarão já não
mais comportava o crescen-

te número de alunos e, em
11 de março de 1941, foi
lançada a pedra funda-
mental do novo prédio er-
guido atrás da igreja ma-
triz em imóvel que iria abri-
gar por três décadas a cha-
mada “Escola do Padre”.

Padre Salústio,
educador respeitado

Ele ficou somente dez
meses em Avaré. Contudo,
ainda que brevíssima, a sua
passagem foi frutífera. Padre
Salústio Rodrigues Machado
lançou a semente de uma ins-
tituição escolar que até hoje,
mesmo reformulada, perma-
nece dando resultados.

Seu nome, é fato, caiu
no esquecimento. Por justi-
ça ele merece ser reconhe-
cido como o fundador do
Instituto Comercial, em-
brião do Instituto de Ensino Sedes Sapientiae e da atual
Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de
Avaré (FACCAA).

A vocação do padre Salústio se estreita com o ma-
gistério. Nascido em Laranjal Paulista em 3 de junho de
1897, ele ingressou ainda jovem no Seminário de Botu-
catu. Recebeu a ordem sacra pela imposição das mãos
do primeiro bispo diocesano, dom Lúcio Antunes de Sou-
za, em 1920.

Trabalhou como pároco em Bocaiúva (atual Macatuba),
lecionou no Seminário de Botucatu e nessa cidade dirigiu o
Ginásio Nossa Senhora de Lourdes entre os anos de 1929
e 1933. No ano seguinte, a 4 de maio, assumiu a Paróquia
de Avaré, onde encontrou a matriz em construção. Foi quem
supervisionou a ereção da torre do belo templo.

 Dinâmico, a partir de 1939 cuidou da Paróquia de
Nossa Senhora da Piedade, de Lençóis Paulista, onde
desenvolveu um amplo apostolado envolvendo outros
segmentos, como o da imprensa. Faleceu no dia 5 de
julho de 1955.
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Começa oficialmente,
no dia 27 de fevereiro, a
47ª Exposição Municipal
Agropecuária de Avaré
(Emapa), realizada no Par-
que de Exposições Fernan-
do Cruz Pimentel, que
nesta edição conta com a
presença de equinos, mu-
ares e 10 raças bovinas de
corte e leite. A expectativa
do Núcleo Nelore de Ava-
ré, organizador da mostra,
é que mais de 15 mil visi-
tantes passem pela EMA-
PA neste ano.

Para o 1º turno da
EMAPA, que vai até o dia
04 de março, os melhores
animais das raças Nelore,
Nelore Mocho, Guzerá,
Brahman, Mangalarga
Machador e Cavalo Bre-
tão serão trazidos.

O 2º turno da EMAPA,
que acontece de 05 a 11
de março, também prome-
te força. Estarão presen-
tes animais das raças Gir
Leiteiro, Girolando, An-
gus, Bonsmara, Jersey,
Simental, Cavalo Pampa e
Santa Gertrudes.

Expectativas de novos

Emapa 2012 espera quebrar recordes

recordes – A 46ª EMAPA
foi um sucesso em 2011 e
os organizadores estão
apostando alto em novida-
des para os criadores, ao
público e em sua longa tra-
dição para, mais uma vez,
quebrar recordes, tanto
em faturamento quanto
em número de animais ins-
critos. A organização espe-
ra superar a marca dos R$
15,5 milhões, valor obti-
do com os leilões na edi-
ção anterior, e receber ani-
mais com ainda maior qua-
lidade genética.

“Vivemos um momen-
to muito positivo na agro-
pecuária brasileira, com o
investimento em genética
e infra-estrutura em prati-
camente todas as raças.
Isso nos faz crer que a
edição desse ano tenha
tudo para ser uma das
mais importantes na qua-
lidade dos animais e ren-
táveis aos criadores parti-
cipantes, que terão boas
surpresas em leilões e na
pista”, aponta Luiz Carlos
Marino, presidente da 47ª
EMAPA e do Núcleo de

Exposição conta, nesta edição,
com a presença de equinos,

muares e 10 raças bovinas de
corte e leite

Criadores de Nelore de
Avaré e região.

No ano passado, a
Emapa contou com inú-
meros campeões na pista
do Parque de Exposições

Fernando Cruz Pimentel.
Ao todo, mais de 3 mil
animais passaram pelos
julgamentos.

Agenda de leilões -
Além de movimentar o

calendário e ser um dos
eventos mais tradicionais
do agronegócio brasilei-
ro, a 47ª Emapa traz em
sua programação uma
agenda de leilões de al-

tíssimo nível, 06 já estão
confirmados. São eles:
Nelore Fantástico, Guze-
rá, Tradição, Qualidade
Nelore, AgroZurita e Gi-
rolando.


