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

Reconstrução da barragem do horto chega ao
fim e Avaré terá seu belo cartão postal de volta

Chegaram ao fim na
quinta-feira (31), as obras
de recuperação da barra-
gem do Horto Florestal. O
Governo do Estado inves-
tiu cerca de R$ 1 milhão

Paulo Henrique dos Santos, técnico de apoio a pesquisa científica e tecnológica do Horto, e Carlos
Linder , chefe de seção, conferem o fim das obras

na nova barragem – que
substituiu uma estrutura
antiga com maciço de ter-
ra e vertedouro em con-
creto de pequena capaci-
dade. Página 13.

SISTEMA VIÁRIO

Superintendente
do DNIT faz
vistorias no
local onde será
construído túnel
da Rua Alagoas

Página 24.

CULTURA
Amantes da cultura comemoram
o início das obras de reforma do

Teatro Municipal
Página 12.

EDUCAÇÃO

Projeto Horta muda rotina de
alunos da CEI “Professora

Jandira Pereira”
Página 17.
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SECRETARIAS MUNICIPAIS E D U C A Ç Ã O :

Professora Alexandra explicando o que é bullying

II Semana de Ação de Combate ao Bullying
é realizada nas escolas municipais

A Secretaria Municipal
de Educação, por intermé-
dio do professor coordena-
dor Amauri Albuquerque,
promoveu durante o mês de
agosto palestras de consci-
entização contra o bullying,
para todas as modalidades
de ensino, em todas as es-
colas municipais.

Bullying é um fenôme-
no existente nas escolas
desde sempre, mas que
tem tomado grandes pro-
porções e consequências
sérias para suas vítimas.  
Trata-se da perseguição, da
humilhação e da agressão
que um aluno pratica a ou-
tro para parecer valentão
no ambiente escolar; daí o
termo do inglês Bully.

Este ano o projeto con-
tou com palestrantes vo-
luntários como os profes-
sores da Rede Municipal
de Ensino, Alexandra Me-

llo, Irma Rocha, Renata
Rafani, Ana Paula Murba-
ck e Amauri Albuquerque,
bem como, os instrutores
do PROERD; o cabo Ale-
xandre Magno Monteiro e
a soldada Célia Aparecida
dos Santos Costa, além
dos professores dr. José
Guilherme L. Rodrigues e

Alan Fernandes Guarato.
Durante as palestras,

foi projetado um vídeo elu-
cidativo contando a histó-
ria de um coelho que so-
fre bullying por outros per-
sonagens.  O coelho ensi-
na o que as crianças de-
vem fazer para se prote-
ger. O vídeo foi produzido

pelo grupo Emncena Fil-
mes (sem nenhum custo
aos cofres públicos).
Emcena Filmes é o mes-
mo grupo que produziu o
longa metragem “O Gos-
to da Morte” e o docu-
mentário “A ponte que
tem uma cidade”, lança-
dos este ano em Avaré.

As palestras fazem
parte do Projeto

“Conscientizar para
Preservar o

Mundo”

A Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, por
intermédio da Secretaria
Municipal de Meio Ambi-
ente e em parceria com a
Secretaria Municipal de
Educação, vem trabalhan-
do a Educação Ambiental
através de temas relacio-
nados à conscientização e
preservação do meio am-
biente. No Projeto “Cons-
cientizar para Preservar o
Mundo”, já foram visita-
das 15 escolas atendendo

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

Escolas municipais estão participando
de palestras sobre Educação Ambiental

1723 alunos da rede mu-
nicipal.

A Bióloga e Coordena-
dora de Educação Ambi-
ental, Soraya Caramico Gi-
ordano, durante essas vi-
sitas, ministra uma pales-
tra abordando o tema
“LIXO E RECICLA-
GEM”, definindo o que é
lixo e o que é material re-
ciclável, para que este tipo
de resíduo seja visto como
uma fonte de utilidade e
não como inútil.

Durante a palestra, há
uma explicação sobre al-
guns tipos de lixos especi-
ais, como: eletrônico e
hospitalar. O que compõe
cada um, quais os proble-
mas que podem causar ao
meio ambiente e à saúde

humana quando estes tipos
de resíduos são descarta-
dos de forma inadequada
e qual o tipo de destino que
devem ter estes tipos de
resíduos.

Após uma explicação
sobre os tipos de lixo e for-
mas de descarte para os
especiais, é hora de falar
sobre o lixo doméstico e
explicar o que é Aterro Sa-
nitário, como funciona e a
diferença entre Aterro e
Lixão.

Depois de tratar a ques-
tão do lixo, a palestra abor-
da o tema reciclagem: de-
finição, ideias de reutiliza-
ção e reciclagem de mate-
riais. Após todo o esclare-
cimento sobre lixo, quan-
tidade produzida, ritmo

alucinado das grandes ci-
dades, reciclagem, a pa-
lestra aborda a questão da
conscientização e do uso
dos 5 Rs (reutilizar, redu-
zir, reciclar, repensar, re-
cusar) na questão das ati-
tudes mais corretas para
o meio ambiente. Trata
também a importância da
Coleta Seletiva, tanto para
as pessoas que trabalham
com a venda desse tipo de
material, como para a vida
útil do Aterro Sanitário e
Meio Ambiente.

O encerramento da
palestra ocorre com um
vídeo animado e explica-
tivo sobre a nossa res-
ponsabil idade com a
produção e o destino
correto do lixo.
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JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

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

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  2ª Medicão, reforma e ampliação (adequa-
ção) Terminal Urbano de Passageiros Aditamento  (Contrapartida).
Fornecedor :  Atlantica Com. E Serviços Ltda
Empenhos : 16383/201 1
Valor : R$ 12.869,16
Avaré, 01 de Setembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de peças para veiculos
(Contrapartida).
Fornecedor :  Auto Peças Ferlon Ltda ME
Empenhos : 8980, 9237, 9376, 9377, 9378, 9500, 10253, 10467/2012
Valor : R$ 2.475,31
Avaré, 01 de Setembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  aquisição de óleo diesel.
Fornecedor : Auto Posto Bizunga Ltda II
Empenhos : 9291/2012
Valor : R$ 137,08
Avaré, 01 de Setembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de peças e prestação de servi-
ços (Contrapartida).
Fornecedor : Bauru Comercio de Peças Ltda ME
Empenhos : 9226, 9227/2012
Valor : R$ 7.871,96
Avaré, 01 de Setembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  aquisição de gêneros perecíveis.
Fornecedor :  Cecapa Distribuidora  de Alimentos Ltda EPP
Empenhos : 3212, 3208/2012
Valor : R$ 7.312,69
Avaré, 01 de Setembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de peças (Contrapartida).
Fornecedor : Daniel Gustavo Costa Cruz ME
Empenhos : 9384, 9439/2012
Valor : R$ 748,00
Avaré, 01 de Setembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  serviço prestado com veiculo(Contrapartida).
Fornecedor :  Dragao Escapamentos Ltda ME
Empenhos : 9383, 10246, 10248, 10249 /2012
Valor : R$ 880,00
Avaré, 01 de Setembro  de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  serviço prestado com publicação de editais.
Fornecedor : Editora Folha de Avare Ltda
Empenhos : 7743/2012
Valor : R$ 2.700,00
Avaré, 01 de Setembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de  aquisição de ferramentas para Garagem Municipal.
Fornecedor :  Eduardo Minilo Farias Utilidades ME
Empenhos : 8893/2012
Valor : R$ 1.300,00
Avaré, 01 de Setembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  serviço prestado com veículos (Contrapartida).
Fornecedor : Flavio Faria Ribeiro
Empenhos : 9387, 9015/2012
Valor : R$ 380,00
Avaré, 01 de Setembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço prestado com veiculo (Contrapartida).
Fornecedor :  Gonçalves & Vicoli Centro Aut. Ltda ME
Empenhos : 9438/2012
Valor : R$ 1.980,00
Avaré,01 de Setembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  aquisição de material gráficos.
Fornecedor : Gril-Graf. E Repres. Indts. Ltda
Empenhos : 3526, 4226, 4225, 5981, 4227, 4228, 7624, 6173, 4229,
5641, 6300, 5641, 6300, 7718, 6410, 9202, 10548/2012
Valor : R$ 14.268,51
Avaré, 01 de Setembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  aquisição de gêneros alimentícios.
Fornecedor :  Iotti Griffe da Carne L Tda
Empenhos : 3125/2012
Valor : R$ 6.171,00
Avaré, 01 de Setembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de chapas de compensado.
Fornecedor :  J. F . Casa do Marceneiro Lt da EPP
Empenhos : 10456/2012
Valor : R$ 920,00
Avaré, 01 de Setembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  serviço prestado com veiculo (Contrapartida).
Fornecedor : J. Sorbo & Cia Ltda ME
Empenhos : 9518/2012
Valor : R$ 720,00
Avaré, 01 de Setembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  serviço prestado com veiculo (Contrapartida).
Fornecedor : Jacob Geraldo de Andrade
Empenhos : 10233/2012
Valor : R$ 350,00
Avaré, 01 de Setembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de peças (Contrapartida).
Fornecedor :  Jose Geraldo Marques & Cia Ltda ME
Empenhos :10450, 10250, 10245, 10447, 10459, 10460, 10461, 10462,
10463, 10231, 10449/2012
Valor : R$ 3.755,10
Avaré,  01 de Setembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  aquisição de dois ventiladores
microprocessados.
Fornecedor :  Leistung Equipamentos Ltda
Empenhos : 7641/2012
Valor : R$ 60.000,00
Avaré, 01 de Setembro de 2012.

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

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  serviço prestado com veiculo (Contrapartida).
Fornecedor : M. Della T orre & Cia Lt da ME
Empenhos : 10254, 10457/2012
Valor : R$ 9.171,70
Avaré, 01 de Setembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de  locação , com montagem e desmontagem de tendas
para eventos “Arraia do Nhô Musa” e “Projeto Corredor Cultural”.
Fornecedor :  Miguel Augusto Cheche Ferreira ME
Empenhos : 741 1/2012
Valor : R$ 4.900,00
Avaré, 01 de Setembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  realização de estudo ambiental.
Fornecedor : Planterra Analises Meio Ambiente e Serv . Ltda EPP
Empenhos : 1 1955/2011
Valor : R$ 1 1.800,00
Avaré, 01 de Setembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  serviço de operação e manutenção no aterro
sanitário de Avaré.
Fornecedor :   Quebec Construçoes e T ecnologia Ambient al S/A
Empenhos : 7408/2012
Valor : R$ 151.353,30
Avaré, 01 de Setembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de material de limpeza.
Fornecedor : Santec Fabricaçao e Com. Prod. Limpeza Ltda EPP
Empenhos : 9144/2012
Valor : R$ 2.895,20
Avaré, 01 de Setembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  serviço prestado com veiculo e fornecimento
de peças (Contrapartida).
Fornecedor : T . Da S. Saito Auto Eletrica ME
Empenhos : 10468, 10465, 10247, 10464, 9519/2012
Valor : R$ 1.547,00
Avaré, 01 de Setembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de peças (Contrapartida).
Fornecedor : T apajos Bauru Caminhoes e Serviços L Tda
Empenhos : 9395, 9396/2012
Valor : R$ 1.371,00
Avaré, 01 de Setembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  serviço de monitoramento de alarme.
Fornecedor :  W . Pedra Alarmes ME
Empenhos : 406/2012, 7631/201 1
Valor : R$ 132,00
Avaré, 01 de Setembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  serviço médicos de exames de diagnósticos.
Fornecedor :  Instituto Hygia Saude e Desenvolvimento Social
Empenhos : 1571/2012
Valor : R$ 16.795,00
Avaré, 01 de Setembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  5ª Medição reforma, ampliação, adequação
EMEF Zany Zequi e 1ª Medição revitalização e urbanização da Praça
Mon Senhor Celso Diogo Ferreira (Contrapartida)
Fornecedor :  Atlantica Com. E Serviços Ltda
Empenhos : 159/2012, 3015/201 1
Valor : R$ 14.166,00
Avaré, 01 de Setembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de  fornecimento de material para Praça do Idoso.
Fornecedor : J. C. Correa Alves & Cia Ltda EPP
Empenhos : 7632/2012
Valor : R$ 700,00
Avaré, 01 de Setembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de   Aditamento e Medição final reforma, adequa-
ção e ampliação do CEI Creche Carolina Puzzielo.
Fornecedor : Limastro Comercial e Construtora  Ltda EPP
Empenhos : 622/2010, 1 1424/2011
Valor : R$ 172.1 16,24
Avaré, 01 de Setembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 145/12 – PROCESSO Nº. 523/12

Objeto: Aquisição de peças e prestação de serviço para equipamen-
tos utilizados no SAMU.
Recebimento das Propostas: 05 de setembro de 2012, das  8hs.
até 17 de setembro de 2012 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 17 de setembro de 2012, das 13:35 às
13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 17 de setembro de 2012, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 27 de agosto de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/12 – PROCESSO Nº. 524/12
Objeto: Aquisição de leites para atender pacientes de baixo nível social.
Recebimento das Propostas: 06 de setembro de 2012, das  8hs.
até 18 de setembro de 2012 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 18 de setembro de 2012, das 09:35 às
09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 18 de setembro de 2012, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 28 de agosto de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 147/12 – PROCESSO Nº. 525/12
Objeto: Aquisição de materiais e fornecimento de mão de obra para
readequação do Teatro Municipal.
Recebimento das Propostas: 06 de setembro de 2012, das  8hs.
até 18 de setembro de 2012 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 18 de setembro de 2012, das 13:35 às
13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 18 de setembro de 2012, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 28 de agosto de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 148/12 – PROCESSO Nº. 526/12
Objeto: Aquisição de sarrafos para treinamento de atletas da moda-
lidade atletismo.
Recebimento das Propostas: 10 de setembro de 2012, das  8hs.
até 19 de setembro de 2012 às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 19 de setembro de 2012, das 09:35 às
09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 19 de setembro de 2012, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 29 de agosto de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 132/12 – PROCESSO Nº. 529/12
Objeto: Registro de Preços de materiais elétricos p/a diversos seto-
res da municipalidade.
Data de Encerramento: 14 de setembro de 2012, das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 14 de setembro de 2012, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax
(14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística de
Avaré, 31 de agosto de 2012 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 133/12
PROCESSO Nº. 487/12

Objeto:  Aquisição de anestésico e ionômero para a Saúde Bucal.
Recebimento das Propostas: 03 de setembro de 2012, das 8hs.
até 14 de setembro de 2012  às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 14 de setembro de 2012, das 09:35 às
09:50 horas
Data de abertura da sessão: 14 de setembro  de 2012 às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – Prefeitura da Estância T urística de
Avaré, 24 de agosto de 2012 –  Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 135/12
PROCESSO Nº. 489/12

Objeto:  Aquisição de materiais elétricos para o Parque de Exposi-
ções Emapa.
Recebimento das Propostas: 03 de setembro de 2012, das 8hs.
até 14 de setembro de 2012  às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 14 de setembro de 2012, das 13:35 às
13:50 horas
Data de abertura da sessão: 14 de setembro  de 2012 às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – Prefeitura da Estância T urística de
Avaré, 27 de agosto de 2012 –  Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.
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Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 136/12
PROCESSO Nº. 491/12

Objeto:  Aquisição de peças e fornecimento de mão de obra para
conserto de aparelho de Raio X do DST/AIDS.
Recebimento das Propostas: 05 de setembro de 2012, das 8hs.
até 17 de setembro de 2012  às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 17 de setembro de 2012, das 09:35 às
09:50 horas
Data de abertura da sessão: 17 de setembro  de 2012 às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – Prefeitura da Estância T urística de
Avaré, 27 de agosto de 2012 –  Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

Repetição da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/12
PROCESSO Nº. 343/12

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais,
máquinas, equipamentos e mão de obra para construção da Escola
de Educação Infantil.
Data de Encerramento: 04 de outubro de 2012, às 09:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 04 de outubro de 2012, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância T urística
de Avaré, 24 de agosto de 2012 – Érica Marin Henrique – Presi-
dente 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 dispos-
to no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA  a
Empresa MAGDA THEREZA AYALLA  CÉSAR M.E.I., objetivando a
contratação de empresa para realização de cursos de confecção de
bonecas para o CRAS I e CRAS II, relativa ao Pregão Presencial nº.
105/12 – Processo nº. 413/12 - Homologado em: 24/08/2012 .

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 Em-
presa MHMB DALFRÉ EPP , objetivando a aquisição de materiais de
construção para pavimentação em lajota, relativa ao Pregão Eletrônico
nº. 124/12 – Processo nº. 465/12 - Homologado em: 27/08/2012 .

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dispos-
to no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA  a
Empresa MHMB DALFRÉ EPP , objetivando a aquisição de tanquinho
de 10 kg para a CEI Geraldo Benedete, relativa ao Pregão Eletrônico
nº. 125/12 – Processo nº. 466/12 - Homologado em: 27/08/2012 .

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA  a Empresa BIOLÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS-
PITALARES LTDA ME, objetivando a aquisição de sacos de lixo para
coleta de lixo hospitalar, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 131/12 –
Processo nº. 485/12 - Homologado em: 28/08/2012 .

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dispos-
to no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA  a
Empresa BIO – LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA ME, objetivando a aquisição de aparelhos de pressão adul-
to para o Pronto Socorro Municipal, relativa ao Pregão Eletrônico nº.
132/12 – Processo nº. 486/12 - Homologado em: 28/08/2012 .

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 ANDIPEL  PAPELARIA
LTDA ME, objetivando a aquisição de suprimentos de informática
para unidades de saúde e almoxarifado, relativa ao Pregão
Eletrônico nº. 134/12 – Processo nº. 488/12 - Homologado
em: 29/08/2012 .

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA
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  HOMOLOGA  a Em-
presa H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS L TDA, objetivando a
contratação de empresa para recuperação de 2.000 m² de pavi-
mentação asfáltica em diversas vias públicas de Avaré, relativa à
Concorrência Pública nº. 010/12 – Processo nº. 380/12 - Ho-
mologado em: 29/08/2012 .

ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº. 105/12 – Processo nº. 413/12

Fica adjudicado a Empresa MAGDA THEREZA AYALLA  CÉSAR
M.E.I., com valor total de R$ 4.940,00 (quatro mil novecentos e
quarenta reais),  objetivando a contratação de empresa para realiza-
ção de cursos de confecção de bonecas para o CRAS I e CRAS II –
adjudicado em: 24/08/2012.

Concorrência Pública nº. 010/12 – Processo nº. 380/12
Fica adjudicado a Empresa H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS
LTDA, com valor total de R$ 148.108,00 (cento e quarent a e oito
mil cento e oito reais),  objetivando a contratação de empresa para
recuperação de 2.000 m² de pavimentação asfáltica em diversas vias
públicas de Avaré – adjudicado em: 29/08/2012.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 070/11 – Processo nº. 351/1 1, Contrato (326/1 1),
que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a
empresa NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA,
objetivando a aquisição de carnes, ovos e gêneros alimentícios para a
Central de Alimentação Municipal, com prorrogação até 20 de outu-
bro de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 070/11 – Processo nº. 351/1 1, Contrato (325/1 1),
que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a
empresa J.E. RISSI ALIMENTOS ME , objetivando a aquisição de
carnes, ovos e gêneros alimentícios para a Central de Alimentação
Municipal, com prorrogação até 20 de outubro de 2012 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 009/12 – Processo nº. 018/12, Contrato (025/12),
que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a
empresa VIAÇÃO LIRA  LTDA, objetivando a locação de 10 (dez)
veículos para Transporte Escolar, com prorrogação até 31 de agosto
de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

ADITIVO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/12 – Processo nº. 313/12 fica aditado
o valor de R$ 15.299,50 (quinze mil duzentos e noventa e nove
reais e cinquent a cent avos),  para a empresa SDI TINTAS LTDA, o
que corresponde a aproximadamente 24,99% (vinte e quatro vírgu-
la noventa e nove por cento ) do valor total adjudicado no processo
licitatório em questão objetivando a aquisição de materiais de pintura
para a sinalização viária - Assinatura do T ermo Aditivo em: 22 de
agosto de 2012.

TERMO DE REALINHAMENTO DE PREÇO
Fica REALINHADO o valor do contrato na modalidade DISPENSA DE
LICITAÇÃO  N° 167/12 -  Processo  n° 474/12 , que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa AUTO POSTO
BIZUNGA LTDA, objetivando o fornecimento de óleo Diesel BS 50
para a Central de Alimentação Municipal.
Valor total do Realinhamento: R$ 160,51 (cento e sessent a reais
cinquenta e um centavos).
Realinhado em: 21/08/12 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 118/12 – Processo nº. 468/12, objetivando a locação de 02 (dois)
caminhões toco, pelo período de 110 diárias para a Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da
Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 28/08/12 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 119/12 – Processo nº. 470/12, objetivando a contratação de em-
presa para fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos
para implantação de estufa no CRAS II, conforme preceitua o “caput”
do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 27/
08/12 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 171/12 – Processo nº. 484/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: ALUMICOPPER COMERCIAL  DE METAIS LTDA.
Objeto:  Aquisição de chapas de alumínio para reforma do banheiro
móvel da feira livre.
Valor Global:  R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco
reais).
Data da Assinatura do Contrato: 01/08/2012.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 107/12 – Processo nº. 403/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: IRENE MARIA  DA SILVA AVARÉ ME. (ref lote 01)
Objeto: Aquisição de materiais de construção/elétricos para reparos
no Teatro Municipal.
Valor Global: R$ 4.298,00 (quatro mil duzentos e novent a e oito
reais).
Data da Assinatura do Contrato: 31/07/2012

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 1 13/12 – Processo nº. 422/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: MHMB DALFRÉ EPP .
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para o CREAS.
Valor Global: R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 07/08/2012

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 1 15/12 – Processo nº. 441/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: MHMB DALFRÉ EPP .
Objeto: Aquisição de materiais de cozinha para o Programa Bolsa
Família.
Valor Global: R$ 590,00 (quinhentos e novent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 13/08/2012

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 1 18/12 – Processo nº. 446/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: ELETRO TERRÍVEL  LTDA.
Objeto: Aquisição de materiais de iluminação para o Teatro Municipal.
Valor Global: R$ 18.999,95 (dezoito mil novecentos e novent a e
nove  reais e noventa e cinco centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 15/08/2012

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 1 19/12 – Processo nº. 452/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: ALG BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODU-
TOS LTDA ME.
Objeto: Aquisição de EPI’s para atender a Portaria 3214 de 08/06/78
NR - 06
Valor Global: R$ 28.786,00 (vinte e oito mil setecentos e oitent a
e seis reais).
Data da Assinatura do Contrato: 31/07/2012

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 120/12 – Processo nº. 454/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP.
Objeto: Aquisição de materiais de curativo para o Centro de Saúde I.
Valor Global: R$ 13.277,00 (treze mil duzentos e setent a e sete
reais).
Data da Assinatura do Contrato: 01/08/2012

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 121/12 – Processo nº. 455/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: LOTUS COMÉRCIO DE MERCADORIAS L TDA EPP.
Objeto: Aquisição de materiais de cama e banho para as Creches.
Valor Global: R$ 61.499,50 (sessent a e um mil quatrocentos e
noventa e nove reais e cinquenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 01/08/2012

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 122/12 – Processo nº. 456/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: ANDIPEL PAPELARIA  LTDA ME.
Objeto: Aquisição de móveis de escritório para a Secretaria Munici-
pal de Administração.
Valor Global: R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 02/08/2012

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 124/12 – Processo nº. 465/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: MHMB DALFRÉ EPP .
Objeto: Aquisição de materiais de construção para pavimentação em lajota.
Valor Global: R$ 26.377,00 (vinte e seis mil trezentos e setent a e
sete reais).
Data da Assinatura do Contrato: 27/08/2012

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 125/12 – Processo nº. 466/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: MHMB DALFRÉ EPP .
Objeto: Aquisição de tanquinho de 10 kg para a CEI Geraldo Benedete.
Valor Global: R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 27/08/2012
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Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 126/12 – Processo nº. 476/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Objeto: Aquisição de fitas reagentes para medir glicemia.
Valor Global: R$ 98.500,00 (novent a e oito mil e quinhentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 15/08/2012

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 128/12 – Processo nº. 478/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: BIOLÓGICA  COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES LTDA.
Objeto: Aquisição de materiais odontológicos para a Saúde Bucal.
Valor Global: R$ 29.730,00 (vinte e nove mil setecentos e trint a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 16/08/2012

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 129/12 – Processo nº. 479/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: MHMB DALFRÉ EPP .
Objeto: Aquisição de liquidificador e fogão industriais.
Valor Global: R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 17/08/2012

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 131/12 – Processo nº. 485/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: BIO – LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI-
TALARES LTDA ME.
Objeto: Aquisição de sacos de lixo para coleta de lixo hospitalar.
Valor Global: R$ 16.779,00 (dezesseis mil setecentos e setent a e
nove reais).
Data da Assinatura do Contrato: 28/08/2012

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 132/12 – Processo nº. 486/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: BIO – LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI-
TALARES LTDA ME.
Objeto: Aquisição de aparelhos de pressão adulto para o Pronto So-
corro Municipal.
Valor Global: R$ 1.670,00 (hum mil seiscentos e setent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 28/08/2012

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 134/12 – Processo nº. 488/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: ANDIPEL PAPELARIA  LTDA ME.
Objeto: Aquisição de suprimentos de informática para unidades de
saúde e almoxarifado.
Valor Global: R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais).
Data da Assinatura do Contrato: 29/08/2012

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 105/12 – Processo nº. 413/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: MAGDA  THEREZA AYALLA  CÉSAR M.E.I.
Objeto:  Contratação de empresa para realização de cursos de con-
fecção de bonecas para o CRAS I e CRAS II.
Valor Global: R$ 4.940,00 (quatro mil novecentos e quarent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 24/08/2012.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 1 13/12 – Processo nº. 442/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: CENTRO DE CAPACITAÇÃO INDUSTRIAL  LTDA ME.
Objeto:  Contratação de empresa para fornecimento de curso de arte-
sanato de pintura em telha para o CRAS I.
Valor Global: R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 24/07/2012.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 1 14/12 – Processo nº. 443/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: MARIA DE LOURDES MARTINELLI CAMILO – ME.
Objeto:  Contratação de empresa para realização de diversos cursos
voltados para o público LGBT.
Valor Global: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 15/08/2012.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 1 16/12 – Processo nº. 458/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Objeto:  Aquisição de fermento biológico seco.
Valor Global: R$ 3.040,00 (três mil e quarent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 31/07/2012.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 1 17/12 – Processo nº. 464/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: TIAGO SIL VA SALGADO ME.
Objeto:  Aquisição de camisetas PV Brancas para a Semana Nacio-
nal de Trânsito 2.012.
Valor Global: R$ 1.571,00 (hum mil quinhentos e setent a e um reais).
Data da Assinatura do Contrato: 13/08/2012.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 120/12 – Processo nº. 481/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS L TDA – ME.
Objeto:  Contratação de empresa responsável pela confecção de
material gráfico para uso do Posto de Saúde I.
Valor Global: R$ 2.456,00 (dois mil quatrocentos e cinquent a e
seis reais).
Data da Assinatura do Contrato: 20/08/2012.

EXTRATO DE CONTRATO DE TOMADA DE PREÇOS
Modalidade: T omada de Preços nº 020/12 – Processo nº. 355/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: PLATIUM CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para adequação do complexo de
prédios (Nocaija, Reciclarte, Teatro Municipal, Casa de Arte e Artesa-
nato) para a liberação do AVCB.
Valor Global: R$ 185.999,00  (cento e oitent a e cinco mil nove-
centos e noventa e nove reais).
Data da Assinatura do Contrato: 25/07/2012

Modalidade: T omada de Preços nº 024/12 – Processo nº. 448/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MENEZES TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES
LTDA.
Objeto: Reconstrução de boca de lobo, galeria e erosão no Bairro
Vera Cruz.
Valor Global: R$ 157.297,93  (cento e cinquent a e sete mil du-
zentos e noventa e sete reais e noventa e três centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 26/07/2012

EXTRATO DE CONTRATO DE CONCORRÊNCIA
PÚBLICA

Modalidade: Concorrência Pública nº 020/10 – Processo nº. 404/10
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVI-
ÇOS LTDA.
Objeto: Fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão
de obra para execução de reforma, adequação e ampliação da Cre-
che Geraldo Benedete.
Valor Global: R$ 302.538,96  (trezentos e dois mil quinhentos e
trinta e oito reais e noventa e seis centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 24/07/2012

Modalidade: Concorrência Pública nº 010/12 – Processo nº. 380/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS L TDA.
Objeto: Recuperação de 2.000 m² de pavimentação asfáltica em di-
versas vias públicas de Avaré.
Valor Global: R$ 148.108,00  (cento e quarent a e oito mil cento e
oito reais).
Data da Assinatura do Contrato: 29/08/2012

Modalidade: Concorrência Pública nº 01 1/12 – Processo nº. 41 1/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: PLATIUM CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA EPP.
Objeto: Construção de sanitário na Av. Major Rangel - Bairro Ipiranga,
ao lado da Cancha de Bocha e pista de Skate.
Valor Global: R$ 44.960,10  (quarent a e quatro mil novecentos e
sessenta reais e dez centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 21/08/2012

Modalidade: Concorrência Pública nº 012/12 – Processo nº. 449/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP.
Objeto: Construção de uma Escola de Educação Infantil TIPO C.
Valor Global: R$ 662.148,56  (seiscentos e sessent a e dois mil
cento e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 22/08/2012

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: INEXIGIBILIDADE nº. 015/12 – Processo nº. 498/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: APOLO ARTES GRÁFICAS L TDA ME.
Objeto:  Aquisição de apostilas para o Tiro de Guerra.
Valor Global:  R$ 1.550,00 (hum mil quinhentos e cinquent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 15/08/2012.

LEGISLATIVO

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Fica ratificada a Dispensa de Licitação 02/12 – Processo 03/12,
para a empresa GRIFFON BRASIL  ASSESSORIA LTDA, inscrita no
CNPJ sob nº 09.486.392/0001-15, no valor de R$ 4.320,00 (quatro mil
trezentos e vinte reais) a serem pagos em 3 (três) parcelas de R$
1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais), objetivando a
contratação de empresa prestadora de serviços técnicos
especializados em administração pública, visando a captação, leitura
e envio de recortes eletrônicos de interesse da Câmara de Vereado-
res de Avaré, publicadas nos Diários Oficiais, até 31 de janeiro de
2013, com fulcro no artigo 24, inciso II da Lei n.º 8.666/93.
As despesas decorrentes da presente Dispensa serão empenhadas
através da seguinte dotação orçamentária:
01.01.02.01.122.7005.2258.3.3.90.39.05
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 28 de
agosto de 2012.

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA  BIAZON
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 09
Contrat ante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
Objeto:  contratação de empresa prestadora de serviços técnicos
especializados em administração pública, visando a captação, leitura
e envio de recortes eletrônicos de interesse da Câmara de Vereado-
res de Avaré, publicadas nos Diários Oficiais.
Prazo de vigência do contrato: até 31 de janeiro de 2013.
Valor: R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais) a serem pagos em
3 (três) parcelas de R$ 1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais).
Referente : Processo nº 03/2012 – Dispensa de Licitação 02/2012
Data do ajuste:  29 de agosto de 2012.

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA  BIAZON
Presidente da Câmara

ORDEM DO DIA
CIRCULAR N º 27/2012 - DG    Avaré, 29 de Agosto de 2.012.-

Exmo. (a) Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
03/09/2012 - Segunda Feira – às 18h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que, a Exma. Sra. Presiden-
te Vereadora Marialva A. S. Biazon  designou  para a Ordem do Dia da
Sessão Ordinária de 03 de Setembro do corrente ano, que tem seu
inicio marcado para as 18h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI N.º 99/2012 - Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que
especifica e dá outras providências.  (R$ 240.000,00 - Aquisição de
equipamentos mobiliários/Saúde)
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 99/2012 e dos Pareceres do Jurídi-
co; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Finan-
ças, Orçamento e Dir. do Consumidor (Vistas: Vers: Rosângela/Roberto)
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os pro-
testos de minha elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

COMUNICADO
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

TERÁ NOVO ENDEREÇO
A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social informa que, para melhor atendimen-
tos para os beneficiários, a partir da próxima quar-
ta-feira, 05 de setembro de 2012, o Programa Bolsa
Família atenderá em novo endereço, sendo este:
RUA: RIO GRANDE DO SUL n.º 2039.
Informa ainda que os cursos ministrados através do
Programa Bolsa Família continuarão no mesmo en-
dereço, ou seja, RUA: CEARÁ n.º 1206



AVARÉ, 01 DE SETEMBRO DE 2012 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 579 7

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 140/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pelo Sr GLAUCO FABIANO FAVARO DE OLIVEIRA, considerando
exoneração de servidor , convoca os classificados Concurso Pú-
blico  nº 001/2010, homologado pelo Edital nº 001/2010 de 11/05/
2010, prorrogado pelo Decreto nº 3185 de 03/05/2012, publicado em
05/05/2012, para o cargo de Servente (Limpeza ), a comparecer no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de
Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810 no Centro Admi-
nistrativo.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
62º JULIANA  APARECIDA DO NASCIMENTO
Estância Turística de Avaré, aos 29 dias do mês de Agosto de 2012.

GLAUCO FABIANO FAVARO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Administração

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 141/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pelo Sr Glauco Fabiano Favaro de Oliveira, considerando demissão
de servidor e não comparecimento do 92º classificado,  convoca
os classificados no Concurso Público  nº 007/2010, publicado em
30/10/2010, homologado em 06/01/2011, publicado em 08/01/2011,
prorrogado pelo Decreto nº 3016 de 29/12/2011, publicado em 07/01/
2012, para o emprego público de Professor de Educação Básica I,
conforme classificação abaixo descrita; para comparecerem no pra-
zo 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
93º FABIANE BRAGA  DE ALMEIDA PRADO BATISTA
Estância Turística de Avaré, aos 29 dias do mês de Agosto de 2012.

GLAUCO FABIANO FAVARO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 142/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pelo Sr Glauco Fabiano Favaro de Oliveira,  considerando o não
comparecimento do 284º, 285º e desistência do 283º classifica-
dos , convoca os classificados no Concurso Público  nº 006/2010,
publicado em 30/10/2010, homologado em 06/01/2011, publicado em
08/01/2011, prorrogado pelo Decreto nº 3016 de 29/12/2011, publica-
do em 07/01/2012, para o cargo de Professor de Educação Básica
I, conforme classificação abaixo descrita;  para contrato temporário
regido pelo CLT até o final do presente ano letivo para substituição de
professor afastado; para comparecerem no prazo máximo de 05 (cin-
co) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital;  no Depar-
tamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua
Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
CLASS.NOME
286º VANDA MACHADO DE OLIVEIRA
287º ELISMEIRE CRISTINA DA SILVA MOURA E OLIVEIRA
288º FERNANDA BARBOSA BALESTERO
Estância Turística de Avaré, aos 29 dias do mês de Agosto de 2012.

GLAUCO FABIANO FAVARO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 143/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pelo Sr Glauco Fabiano Favaro de Oliveira, considerando afasta-
mento de servidor afastado para concorrer as eleições de 2012
e não comparecimento do 06º classificado , convoca os classifi-
cados Processo Seletivo  nº 01/2012, homologado pelo Decreto nº
3211 de 21/05/2012, publicado em 02/06/2012, para a função de  PEB
II –  Inglês,  a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de Re-
cursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do
Sul nº 1810 no Centro Administrativo.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
CLASS. NOME
07º VANESSA APARECIDA MINETTO
Estância Turística de Avaré, aos 29 dias do mês de Agosto de 2012.

GLAUCO FABIANO FAVARO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Administração

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despachos do Diretor de Escola EMEB “Alzira
Pavão”, 07/08/2012.

O Diretor de Escola, com base no Decreto 3.265 de 03/07/2012,
expede os seguintes Atos Decisórios:

Ato Decisório nº 01/2012.
Daniele Ap. Rocha Torelo, RG nº 41.993.886-2,
Professor de Educação Básica I – Efetiva da EMEB “Alzira Pavão”
em Avaré, pretende acumular com o cargo de PEB I do QM, na EMEB
“Victor Lamparelli”, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

Ato Decisório nº 02/2012.
Cíntia de Cássia Jonas Ramos, RG nº 26.447.106-4,
Professor de Educação Básica II – Efetiva da EMEB “Alzira Pavão”
em Avaré, pretende acumular com o cargo de PEB I do QM, na EMEB
“Paulo Thomaz da Silva”, em Itatinga.
Decisão: Acúmulo Legal

Ato Decisório nº 03/2012.
Rita de Cássia Pratt da Silva, RG nº 16.775.554-7,
Professor de Educação Básica I – Efetiva da EMEB “Alzira Pavão”
em Avaré, pretende acumular com o cargo de PEB I do QM, na CEI
“Adalgisa de Almeida Ward”, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

Ivone Dias Fusco
Diretora

RG: 13.954.578-5

Despachos do Diretor do CEI “Maurícia Vilas
Boas Delazari Alves”, 30/07/2012.

O Diretor de Escola, com base no Decreto 3.265 de 03/07/2012,
expede o seguinte Ato Decisório:

Ato decisório nº 01/2012.
Catharina Benedetti Pereira, RG nº 10.888.418-1
Professor de Educação Básica  I- Contratada do CEI “Maurícia Vilas
Boas Delazari Alves” em Avaré, pretende acumular com a função de
PEB I- Efetivo do QM, na EMEF “Prefeito José Ferezin, em Arandu.
Decisão: Acúmulo Legal

RETIRE GRATUITAMENTE
O SEMANÁRIO OFICIAL DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
NO PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

INEDITORIAIS

Secretaria Municip al de Assistência e
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA

Lei Federal nº 8069/90 - Lei Complementar Municipal 150/11 -
Decreto nº 3.241/12

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,  para  reunião na data de
06/09/2012 as 09:00 horas  na sala dos Conselhos Municipais junto à
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social -
SEMADS  situada na Rua Rio Grande do Sul, 1750 (fundos).
Pauta :
· Reunião Mensal
· Leitura de Ata e outras providencias
Contamos com a   presença de todos  no caso de imprevistos, favor

comunicar por escrito com antecedência
e- mail: secmunicipais@hotmail.com

NOTA EXPLICATIVA SOBRE PERICIAS MÉDICAS –
AVAREPREV

(AUXÍLIO DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ)

Inicialmente esclareceremos que a aposentadoria por invalidez ou o
retorno ao trabalho não depende da vontade do segurado, quem deter-
mina a aposentadoria ou não são os médicos peritos do AVAREPREV.
Portanto, a pericia médica contratada pela Autarquia é que tem compe-
tência em decidir sobre a permanencia do servidor em auxilio doença
ou não, se é caso de aposentadoria por invalidez ou não.
O Médico do Trabalho do Município de Avaré não é parte legítima para
determinar a permanência ou não do afastamento do servidor, tendo em
vista que a Autarquia tem seu quadro de médicos peritos contratados
para este fim e a responsabilidade do pagamento do beneficio é do Regi-
me Próprio de Previdência, portanto, o Município não pode gerar este
tipo de despesa aos cofres da Autarquia. A parte legitima para conces-
são ou não de seus benefícios previdenciários é o Regime Próprio.
O Município de Avaré criou seu Regime Próprio de Previdência, hoje
denominado “Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Avaré - AVARÉPREV”. Posteriormente, necessitou-se
realizar adequações com o advento da reforma previdenciária, onde a
entidade foi reestruturada através da Lei Municipal 938/07.
Esta instituição que administra o Regime Previdenciário dos Servido-
res Públicos do Município de Avaré é uma pessoa jurídica denomina-
da autarquia , que significa “poder próprio”.
A jurista Odete Medauar, in “Direito Administrativo Moderno” de acor-
do com a EC 19/98, 3ª Edição revista e atualizada, Editora Revista
dos Tribunais, pág. 77, descreve sobre a monografia sobre comunas,
publicada em 1908, no “Primo Trattato”, de Orlando, Santi Romano,
onde menciona que autarquia é
“uma forma específica de capacidade de direito público ou mais con-
cretamente, a capacidade de administrar por si seus próprios interes-
ses, embora estes se refiram também ao Estado”.
Não poderíamos deixar de citar a definição de autarquia exarada pelo
eminente administrativista Hely Lopes Meirelles, in “Direito Adminis-
trativo Brasileiro”, 26ª edição atualizada, Malheiros Editora, pág. 61:
“Entidades autárquicas – São pessoas jurídicas de Direito Públi-
co, de natureza meramente administrativa, criadas por lei específi-
ca, para realização de atividades, obras ou serviços descentraliza-
dos da entidade estatal que as criou. Funcionam e operam na forma
estabelecida na lei instituidora e nos termos de seu regulamento.
As autarquias podem desempenhar atividades econômicas, educa-
cionais, previdenciárias e quaisquer outras outorgadas pela entida-
de estatal-matriz, mas sem subordinação hierárquica, sujeitas ape-
nas ao controle finalístico de sua administração e da conduta de
seus dirigentes”.
A legislação também vislumbra a definição de autarquia, através do
inciso I, do artigo 5º, do Dec-lei 200/67, dizendo que:
“a autarquia é um serviço autônomo, criado por lei, com personali-
dade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar ativida-
des típicas da Administração pública, que requeiram, para seu
melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descen-
tralizada”.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV

ESTADO DE SÃO PAULO

continua na página 9
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Banco do Povo de Avaré já realizou
mais de R$ 6 milhões de empréstimos

A unidade do Banco do
Povo de Avaré já realizou
R$ 6.925.746,82 em em-
préstimos para que promo-
ver a geração de empregos
e renda aos cidadãos ava-
reenses. Por esse feito,
Avaré conquistou o 2º lu-
gar na categoria de cidades
50 a 100 mil habitantes,
referente ao ano de 2011.

Em 2012, a produção
até o mês de julho já al-
cançou o número de con-
tratos de 2011, gerando
uma boa expectativa para
uma nova premiação. “Nós
estamos oferecendo crédi-
to a 0,5% para renda, para

Dráuzio V itiello, Regiane Daf fara e
Antônio Mendonça

as pessoas montarem seus
negócios e terem capital de
giro. Isso estimula o em-
preendedorismo. Grandes

negócios do mundo nasce-
ram na garagem, então nós
estimulamos a atividade
empreendedora”, disse

Regiane Daffara, gerente
de crédito do Banco do
Povo de Avaré.

R$ 1 bilhão em
empréstimos

Regiane Daffara partici-
pou juntamente com o se-
cretário da Indústria, Comér-
cio, Ciência e Tecnologia,
Mauro de Oliveira, da co-
memoração ao volume de
R$ 1 bilhão de empréstimos
oferecidos pelo Banco do
Paulista, em cerimônia rea-
lizada no Palácio dos Ban-
deirantes no último dia 20.

Geração de emprego
e renda

O Banco do Povo con-

cede empréstimos para
pessoas físicas e jurídicas
com o objetivo de promo-
ver a geração de emprego
e renda. Atualmente, a ins-
tituição visa ampliar o vo-
lume de empréstimos rea-
lizados. Para isso vai co-
meçar a atuar em áreas
rurais realizando emprés-
timos nas áreas de quilom-
bo e para assentados, além
disso, diminuiu a taxa de
juros para 0,5% ao mês, a
menor do Brasil. Os em-
préstimos concedidos va-
riam de R$ 200 a R$ 15
mil com pagamento em
até 36 meses.

Como ser beneficiado
Para obter o financia-

mento é necessário desen-
volver uma atividade pro-
dutiva formal ou informal
nos municípios contempla-
dos pelo Banco do Povo,
ter faturamento bruto de
até R$ 360 mil nos últimos
12 meses, não possuir res-
trições cadastrais no
SCPC, SERASA e CA-
DIN Estadual, e no caso
de pessoa física residir na
mesma cidade há mais de
dois anos ou possuir ne-
gócio pelo mesmo perío-
do com endereço fixo no
município.

Os alunos da EMEB
Dona Anna Novaes de
Carvalho, durante a últi-
ma semana, juntamente
com as professoras, fun-
cionários e direção, de-
senvolveram o Projeto
Folclore.

A semana foi repleta
de atividades, divididas
em séries e acompanha-
das pelas professoras da
sala e de Educação Físi-
ca. Além de exercitarem-
se numa agradável cami-
nhada pela Trilha Ecoló-
gica do Horto Florestas,
os alunos lancharam e
brincaram com os brin-
quedos que confecciona-
ram em sala durantes as
aulas sobre o Folclore.

Durante o Projeto,
também foi realizada uma
exposição de brinquedos
e trabalhos com sobre os
seguintes temas: Saci na

C R É D I T O :

E D U C A Ç Ã O :

EMEB Anna Novaes desenvolve Projeto Folclore

garrafa, Bumba Meu boi,
Plantas medicinais do quin-
tal das vovós e literatura de
Cordel.

FOLCLORE
Folclore é o conjunto

de crenças, superstições,
lendas, festas e costumes

de um povo passado de ge-
ração em geração. A pala-
vra Folclore vem do inglês
pela junção das palavras

folk (povo) e lore (sabedo-
ria popular) significando sa-
bedoria do povo. 

As Cantigas de roda, Se-
renatas, Carnaval, Festas Ju-
ninas, Cavalhadas, Frevo e
Maracatu, Provérbios ou di-
tados populares,
parlendas ou trava-línguas,
adivinhas, Literatura de
Cordel,Vestuário, pratos típi-
cos, roupas, Boneca de pano,
arapuca, pipa (papagaio),

pião, bolinha de gude, es-
conde-esconde, Lendas e
Mitos como o Boitatá,
Boto, Caipora, Cuca, Cu-
rupira, Lobisomem, Iara,
Mula sem cabeça, Negrinho
do Pastoreio e Saci Pererê,
Crenças e Superstições e
também Arte e Artesanato,
são algumas formas de ma-
nifestação cultural em que
o Folclore Brasileiro está
presente.



Outra característica está no patrimônio e receita própria, pois os bens
e receitas das autarquias não se confundem com os bens e receitas
da Administração direta, eles são geridos pela própria entidade autôno-
ma. Para o desempenho de suas atribuições e gestão de seu patrimônio
e receita, a autarquia tem estrutura administrativa própria, internamen-
te hierarquizada, inclusive com quadro próprio de servidores.
Assim concluímos que, uma AUTARQUIA é uma entidade totalmente
independente, com vida própria, não sendo subordinado hierarquica-
mente ao ente estatal, dotado de liberdade de agir. Por serem dota-
das de personalidade jurídica própria, as autarquias são sujeitas de
direitos e encargos, no mundo jurídico por si próprias.
Diante do exposto, não existe fundamento legal para que o Município
responda por este processo. O Instituto de Previdência dos Servido-
res Públicos do Município de Avaré é uma entidade autárquica criada
pelo Município para descentralizar a administração da previdência dos
servidores públicos municipais, nada depende do ente estatal para
sua administração, motivo pelo qual a competência e responsabilida-
de única das avaliações é dos srs. Experts contratados pelo
AVARÉPREV.
Toda a responsabilidade pela administração e pagamentos dos
proventos de aposentadoria é única e exclusivamente da autarquia,
não tendo o Município nenhuma participação.
Atestado do Médico Assitente também não pode sobrepor ao laudo
dos peritos, por serem totalmente parcial.
O benefício de Auxilio Doença é concedido a todos os segurados que
se encontram incapacitados de executar suas atividades. Por este
motivo, a perícia médica analisa a incapacidade laborativa e não a
simples existência de doença. O auxílio-doença é um benefício
previdenciário, previsto na lei própria, inspirados no artigo 201 da nos-
sa Carta Magna cujos riscos sociais merecem proteção. Este bene-
fício é concedido aos Segurados do sistema (servidores públicos),
quando acometidos do risco social “incapacidade laborativa” em de-
corrência de doença, seja comum, seja acidentária (acidente de qual-
quer natureza). Trata-se de um benefício que requer estudo minucio-
so, pela dimensão que ocupa no nosso cotidiano.
O auxílio-doença é benefício substitutivo do salário, possuindo natu-
reza jurídica nitidamente alimentar. Justamente por isso, não pode
ser suprimido de repente.
Ad argumentandum, o médico assistente tem com seu paciente uma
relação de confiança, já o médico perito tem que ter uma relação de
imparcialidade. Assim, quando o médico assistente concede a seu
paciente um atestado médico para a perícia da Previdência é muitas
vezes levado a escrever que ele deve ser aposentado ou afastado do
trabalho. Este tipo de atestado para o “colega” perito, que, eventual-
mente tem que se opor ao que está sendo pedido não por discordar
da avaliação médica, mas porque o segurado não tem direito àquele
benefício, leva à situações constrangedoras e/ou conflitantes.
Vemos, portanto que são duas autoridades, o médico perito e o médi-
co assistente, com opiniões divergentes sobre o mesmo segurado.
Assim, se encontra o segurado com um documento na mão, que
algumas das vezes tem sido motivo de agressão ao perito.
É necessário diferenciar a perícia médica do médico assistente. A pe-
rícia médica  faz menção a aposentadoria, ao auxilio doença, afasta-
mento do trabalho, etc... São referências administrativas que o médico
assistente não deveria, sob o ponto de vista da perícia diante da legis-
lação previdenciária, fazer constar em atestado. O médico assistente
realiza o diagnóstico e prognóstico da doença, estabelece o tratamen-
to, faz acompanhamento periódico, dá alta médica quando for o caso.
Já o Médico do T rabalho tem como competência analisar as condi-
ções físicas e a saúde do servidor no exame admissional,  bem como
em curtos afastamentos, ou seja, no período dos primeiros 15 dias, em
que o servidor não se afastou pelo AVAREPREV.
A Resolução no. 1851/08 do Conselho Federal de Medicina deixa
claro que o médico perito é que tem competência total na decisão da
concessão do beneficio previdenciário, vejamos:
 “O atestado ou o relatório médico solicitado para fins previdenciários
pelo paciente ou representante legal deve conter: diagnóstico, resul-
tado de exames complementares, conduta terapêutica, prognóstico,
provável tempo de repouso, que complementará parecer do médico
perito a quem cabe legalmente a decisão do benefício previdenciário”.
É necessário verificar se consta do atestado do médico assistente
todos estes itens acima elencados.

Oswaldo Bouças Mendes
Diretor Presidente

RESOLUÇÃO CFM nº 1.851/2008
(Publicada no D.O.U. de 18 de agosto de 2008, Seção I, pg. 256)
Altera o art. 3º da Resolução CFM nº 1.658, de 13 de fevereiro de
2002, que normatiza a emissão de atestados médicos e dá outras

providências.

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA , no uso das atribuições
conferidas pela Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamen-
tada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, e a Lei nº 11.000,

de 15 de dezembro de 2004, que altera a Lei nº 3.268/57 e
CONSIDERANDO que o médico assistente é o profissional que acom-
panha o paciente em sua doença e evolução e, quando necessário,
emite o devido atestado ou relatório médicos e, a princípio, existem
condicionantes a limitar a sua conduta quando o paciente necessita
buscar benefícios, em especial, previdenciários;
CONSIDERANDO que o médico perito é o profissional incumbido, por
lei, de avaliar a condição laborativa do examinado, para fins de
enquadramento na situação legal pertinente, sendo que o motivo mais
freqüente é a habilitação a um benefício por incapacidade;
CONSIDERANDO o Parecer CFM nº 5/08, de 18 de abril de 2008;
CONSIDERANDO, finalmente, o decidido na Sessão Plenária reali-
zada em 14 de agosto de 2008,
RESOLVE:
Art. 1º O artigo 3º da Resolução CFM nº 1.658, de 13 de dezembro
de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º  Na elaboração do atestado médico, o médico assistente ob-
servará os seguintes procedimentos:
I - especificar o tempo concedido de dispensa à atividade, necessário
para a recuperação do paciente;
II - estabelecer o diagnóstico, quando expressamente autorizado pelo
paciente;
III - registrar os dados de maneira legível;
IV - identificar-se como emissor, mediante assinatura e carimbo ou
número de registro no Conselho Regional de Medicina.
Parágrafo único .  Quando o atestado for solicitado pelo paciente ou
seu representante legal para fins de perícia médica deverá observar:
I - o diagnóstico;
II - os resultados dos exames complementares;
III - a conduta terapêutica;
IV - o prognóstico;
V - as conseqüências à saúde do paciente;
VI - o provável tempo de repouso estimado necessário para a sua
recuperação, que complementará o parecer fundamentado do médico
perito, a quem cabe legalmente a decisão do benefício previdenciário,
tais como: aposentadoria, invalidez definitiva, readaptação;
VII - registrar os dados de maneira legível;
VIII - identificar-se como emissor, mediante assinatura e carimbo ou
número de registro no Conselho Regional de Medicina.”
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília-DF, 14 de agosto de 2008

EDSON DE OLIVIERA ANDRADE             LIVIA BARROS GARÇÃO
Presidente                                           Secretária-Geral

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA RESOLUÇÃO CFM
Nº 1.851/2008

A fim de não dar margem a interpretações conflitantes ao artigo 3º da
RESOLUÇÃO CFM n.º 1.658/2002, que normatiza a emissão de ates-
tados médicos, impõe-se a sua revisão, visto que disposições ema-
nadas de instâncias inferiores têm trazido grande discussão no meio
médico acerca da atuação, em especial,  do médico perito frente ao
médico assistente do paciente.
O aludido artigo 3º, estabelece que: “Na elaboração do atestado mé-
dico, o médico assistente observará os seguintes procedimentos:
a) especificar o tempo concedido de dispensa à atividade, necessário
para a completa recuperação do paciente;
b) estabelecer o diagnóstico, quando expressamente autorizado pelo
paciente;
c) registrar os dados de maneira legível;
d) identificar-se como emissor mediante assinatura e carimbo ou nú-
mero de registro no Conselho Regional de Medicina”.
Adequando a discussão à constante evolução que sofre nossa socie-
dade, em especial, na área da Medicina, impõe ao órgão máximo da
categoria, em última instância, disciplinar controvérsias reinantes no
seio da classe, afastando, assim, eventual ingerência e fatores de
conflito na relação médico-paciente e INSS.
Nesse sentido, antes de adentrar ao âmago da discussão, deve-se
observar a hierarquia das normas e seus planos hierárquicos, vendo-
se que no ápice da pirâmide encontra-se o Conselho Federal de Me-
dicina, tendo na base todos os Conselhos Regionais, que embora
detenham autonomia funcional, devem obediência normativa àquele.
A vista disso, se tem que não pode existir ordenamentos conflitantes
no seio dos Conselhos Federal e Regionais, disciplinando de forma
diversa um mesmo tema.
Dentro dessa ordem de idéias, se faz necessário, para não dizer
exigível, manifestação casuística do Conselho Federal acerca do re-
ferido artigo, frente à dinâmica dos fatos que se vivenciam.
É necessário que o Conselho Federal, de uma vez por todas, normatize
a atuação do médico assistente e do médico-perito frente ao pacien-
te, contudo, convém verificar as figuras desses profissionais, de for-
ma isolada, para se poder concluir o presente trabalho.
Assim, temos que o médico assistente é o profissional que acompa-
nha o paciente em sua doença e evolução e, quando necessário,
emite o devido atestado ou relatório médicos e, a princípio, existem

condicionantes a limitar a sua conduta quando o paciente necessita
buscar benefícios, em especial, previdenciários.
De outro lado, o médico perito é o profissional incumbido, por lei, de
avaliar a condição laborativa do examinado, para fins de enquadramento
na situação legal pertinente, sendo que o motivo mais freqüente é a
habilitação a um benefício por incapacidade.
A atividade pericial, no âmbito Conselhal e associativo, se constitui
hoje em uma área de atuação de todas as especialidades e é regula-
mentada pela Lei nº 10.876, de 2 de junho de 2004. Esta Lei estabe-
lece que compete privativamente aos ocupantes do cargo de Perito
Médico da Previdência Social e, supletivamente, aos ocupantes do
cargo de Supervisor Médico-Pericial da carreira, o exercício das ativi-
dades médico-periciais inerentes ao Regime Geral da Previdência
Social, especialmente:
I - emissão de parecer conclusivo quanto à capacidade laboral para
fins previdenciários;
II - inspeção de ambientes de trabalho para fins previdenciários;
III - caracterização da invalidez para benefícios previdenciários e
assistenciais; e
IV - execução das demais atividades definidas em regulamento.
Parágrafo único. Os Peritos Médicos da Previdência Social poderão
requisitar exames complementares e pareceres especializados a
serem realizados por terceiros contratados ou conveniados pelo INSS,
quando necessários ao desempenho de suas atividades.
Em função disso, a atividade médico-pericial, em especial do INSS,
tem por finalidade precípua a emissão de parecer técnico conclusivo
na avaliação de incapacidades laborativas, em face de situações pre-
vistas em lei, bem como a análise de requerimentos de diversos be-
nefícios, sejam assistenciais, ou indenizatórios.
Portanto, é imperativo afastar, ou mesmo retirar, a atribuição do médi-
co assistente de “sugerir” ao paciente condutas inerentes e específi-
cas da atuação do médico perito, posto serem distintas as atuações
desses profissionais. Expectativa gerada por sugestão, não contem-
plada pelo entendimento do perito, cria situações, não só de indispo-
sição aos médicos peritos, mas pode gerar agressões físicas, inclu-
sive fatais, como já ocorridas.
Acentua-se forçosamente, que não se pode conferir ao médico assis-
tente a prerrogativa de indicar o benefício previdenciário, conduta ine-
rente à função do médico perito.
Propõe-se, então, retirar a palavra “completa” do item a) do artigo 3º e
acrescentar um parágrafo único neste mesmo artigo, normatizando
especificamente o atestado para fins de perícia médica.

GERSON ZAFALON MARTINS
Conselheiro Relator

Retificação da Port aria Nº 11/2012
Oswaldo Bouças Mendes, Diretor Presidente, do Instituto de Previ-
dência 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 Muni-
cípio em 26 de maio de 2007, tendo em vista o que consta no Proces-
so nº 22/2012 , referente à Concessão de Aposentadoria por Idade .
Resolve:
Conceder Aposentadoria por Idade  com proventos proporcionais a
partir de 01 de Março de 2012, conforme portaria de Exoneração nº
036-E, de 01 de Março de 2012, a Srª. MADELEINE BRAND ALVES,
Holandesa, casada, portadora do RG nº 5.360.648-6 SSP–SP data
de expedição: 04/06/2010, CPF nº 062.689.708-45, TÍTULO DE ELEI-
TOR nº 1642357901-59 e PIS/PASEP nº 1.218.085.686-7, Servidora
Publica do quadro de pessoal civil da Prefeitura Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, ocupante do cargo de MONITOR, com proventos
mensais proporcionais ao tempo de contribuição, com fundamentos
na Lei Municipal nº 938/2007 em seu artigo 27, inciso III, alínea “b” e
Artigos 52 e 53, c.c. na CF/88 em seu artigo 40, § 1º, inciso III, alínea
“b, e Artigo 40, § § 3º e 17.
  Avaré, 31 de agosto de 2012.

Oswaldo Bouças Mendes       Rosana Marta da Veiga Mendes
Diretor Presidente                                   Coordenadora de Benefícios

Ouvidoria Municipal:

3711-2500
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Obra que representou Avaré em Londres
conquista medalha de bronze

Representando Avaré
em Londres durante as
Olimpíadas, a obra “Re-
cordações”, da artista plás-
tica Iza Perez, conquistou
a medalha de bronze. A
obra ficou exposta na ga-
leria de arte Brick Lane
Art Gallery durante o pe-
ríodo de 3 a 8 de julho e
pode ser vista por milha-
res de londrinos e turistas,
já que a mostra fez parte

da programação de even-
tos das Olimpíadas.

A Exposição ‘Eric Art.
– 36 Years divulding Bra-
zilian Art around the
World’ teve a participação
de 25 artistas brasileiros de
diversos estados que fo-
ram selecionados pela cu-
radoria da galeria em Lon-
dres e pelo crítico de arte
e jornalista Eric Land-
mayer.

Obra “Recordações”, de Iza Perez

Certificado comprovando a terceira colocação em
Londres

Eric Landmayer , Iza Perez e Soraya Conceição

A obra ‘Recordações’
retrata a ideia da materni-
dade, da presença da mãe
como esteio da família. A
obra teve em seus traços
simples pontos positivos
para participar da exposição
e foi justamente este fato
que a levou a conquistar a
medalha de bronze, em vo-
tação do júri popular.

Emocionada, a artista
plástica falou sobre a con-

quista: “Represento Avaré
há 13 anos participando de
várias exposições, mas essa
foi a mais importante de to-
das. Não pelo fato de ser
uma mostra internacional,
mas sim pelo fato de poder
representar Avaré e ter meu
trabalho reconhecido. É
uma emoção muito grande,
pois a conquista veio justa-
mente do júri popular e não
de um júri técnico”, disse.

Os amantes da cultu-
ra avareense estão come-
morando o início das
obras de reforma no Te-
atro Municipal “Octávio
Morales Moreno”, que
tiveram um atraso devi-
do ao prédio ser atrelado
aos prédios da Reciclar-
te, Casa de Artesanato e
Nocaija, quando, após
uma vistoria do Corpo de
Bombeiros, precisou ser
interditado.

Após todos os proces-
sos licitatórios serem con-
cluídos, as obras tiveram
início na semana passa-
da, onde está em anda-
mento a abertura de tra-
ças nas paredes para a
instalação de tubos galva-
nizados para o sistema de
proteção contra incêndio,
que abrangerá os prédios
citados, para Auto de Vis-
toria do Corpo de Bom-
beiros – AVCB.

Já estão abertas as cai-
xas onde serão embutidos
hidrantes, tanto na sala de
espetáculo quanto na en-

Amantes da cultura comemoram o início
das obras de reforma do Teatro Municipal

trada do teatro.
Simultaneamente estão

sendo abertas traças para
instalação do sistema elétri-
co de luzes de emergência,
que antes eram externos.

Também será trocado,
em sua totalidade, o forro
de madeira por forro de
PVC, colocado novo piso
num total de 200 metros
quadrados, revisada a ins-
talação funcional do tea-
tro com substituição das
partes que estiverem da-
nificadas.

Serão substituídos re-
boques velhos que sofre-
ram infiltração, tanto na
sala que antecede os ca-
marins, como nas paredes
do palco. Será pintado por
dentro e por fora, com
aplicação de textura e de
cores diferentes das de
hoje. As tintas já estão nas
dependências do teatro.

O teatro receberá no-
vos equipamentos de luz
cênica, já comprados, com
trinta novos equipamen-
tos, trinta novas garras-

sargento, uma mesa di-
gital de 48 canais e dois
dimmers de 24 canais,
também digital. Serão
substituídas todas as pol-
tronas por novas, já pa-
gas e nas dependências
do teatro.

Serão instalados no-
vos carpetes nas paredes
da sala de espetáculo, já
pagos, bem como insta-
ladas lâmpadas dicróicas
para iluminação das
obras de arte por ocasião
das exposições.
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Chegaram ao fim na
quinta-feira (31), as obras
de recuperação da barra-
gem do Horto Florestal. O
Governo do Estado inves-
tiu cerca de R$ 1 milhão
na nova barragem – que
substituiu uma estrutura
antiga com maciço de ter-
ra e vertedouro em concre-
to de pequena capacidade.

O diretor do Horto,
Carlos Linder, explicou que
o novo maciço foi constru-
ído em gabião, espécie de
estrutura armada em for-
mato de caixa, com malha
de fios de aço galvanizado
e preenchidos com pedras
britadas. A nova barragem
tem 80 metros de extensão,
4 metros de altura e um
vertedouro livre com capa-
cidade para escoar até 55
mil litros de água por se-
gundo.

Reconstrução da barragem do horto chega ao
fim e Avaré terá seu belo cartão postal de volta

A comporta para que o
lago comece a encher e o
horto passe a contar no-
vamente com o belo espe-
lho d’água será fechada na
próxima semana. O lago
deverá estar completa-
mente cheio em um mês e
a direção do Horto tam-
bém já está providencian-
do uma ponte de madeira,
que será toda trabalhada e
ficará atrás da barragem –
podendo os visitantes
acompanharem a cascata
que se formará devido ao
volume de água da vazão.

Outras melhorias
Após a conclusão das

reformas da barragem de
um de nossos maiores car-
tões postais, o Horto con-
tará ainda com mais uma
conquista do Governo Mu-
nicipal, que será a reforma
do chafariz e o palco den-

tro do lago que já está pron-
to para receber os shows do
Projeto Horto Encanto. A

pista de cooper deverá ser
implantada nos próximos
meses e a academia para

exercícios de idosos, já con-
quistada pelo Fundo Social
de Solidariedade junto ao

governo do Estado, será ins-
talada assim que Avaré re-
ceber os equipamentos.

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

A G R I C U L T U R A :

Começou no dia 27 de
agosto e vai até 14 de se-
tembro a 2ª chamada pú-
blica do Projeto de De-
senvolvimento Rural
Sustentável – Microbaci-
as II. As organizações de
produtores rurais paulis-
tas, devidamente regula-
rizadas, já podem apre-
sentar a Manifestação de
Interesse em elaborar
propostas de iniciativas
de negócio, com enfoque
no mercado, para acesso

Teve início a 2ª Chamada Pública do Projeto
de Desenvolvimento Rural Sustentável 

vada deverão receber au-
torização para iniciar a
execução no próximo mês
de setembro.

O Decreto Estadual
nº 58.211, de 12/07/12,
regulamentou a linha de
apoio às iniciativas de ne-
gócio junto ao FEAP e
permitiu que a secretária
de Agricultura e Abaste-
cimento assinasse o con-
vênio com o Banco do
Brasil, criando assim o
instrumento operacional

que permitirá reembolsar
as organizações de pro-
dutores e os agricultores
familiares participantes
da iniciativa de negócio
por ocasião da execução
das propostas aprovadas.

As associações e coo-
perativas de produtores
rurais do estado de São
Paulo que quiserem apre-
sentar a Manifestação de
Interesse nesta 2ª chama-
da pública deverão procu-
rar a Casa da Agricultura

de seu município ou os
Escritórios Regionais da
CATI para obterem mai-
ores informações.

Os interessados de-
vem procurar o Escritó-
rio Regional da CATI
com sede em Avaré, lo-
calizado a Rua Santa Ca-
tarina n.º 1901, junta-
mente com a Casa da
Agricultura do município
ou ligar para o telefone
(014) 3733-1977 para
maiores informações.

aos re-
cursos fi-
nancei-
ros das
subven-
ç õ e s
e c o n ô -
m i c a s
destina-
das aos investimentos
para Iniciativas de Negó-
cio dos Agricultores Fa-
miliares.

A 1ª chamada, realiza-
da em 2011, resultou em

38 inicia-
tivas de
negócio
aprova-
das, no
valor to-
tal de R$
23 mi-
lhões, dos

quais R$ 15,1 milhões re-
presentam o valor a ser
subvencionado pelo Pro-
jeto. As organizações de
produtores rurais com
proposta de negócio apro-
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QUEM PRECISA, ENCONTRA.
QUEM PROCURA, CONTRATA.

Empresas acessem o site e cadastrem suas vagas.
É fácil e o custo zero.

VAGAS DE EMPREGO

PAT AVARÉ
Para se cadastrar acesse www .maisemprego.mte.gov .br

Maiores informações ligue
3732-1414/ 3733-6641/ 3733-6642

ESTAMOS EM NOVO ENDEREÇO:
RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº 1810, CENTRO (PRÉDIO

CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL), ENTRADA  PELA RUA CEARÁ.

EMPREGADORES: É necessário o cadastro da empresa, ou pes-
soa física, no endereço eletrônico http://maisemprego.mte.gov.br,
para a colocação de vagas e processo seletivo.
CANDIDATOS: É necessário cadastrar-se no SISTEMA MAIS
EMPREGO através da internet ou junto ao PAT (Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador). Você utilizará os seguintes documentos: 
· PIS ( Programa de Integração Social ) ou equivalente NIT, PASEP,
Bolsa Família, Cartão Cidadão.
· Carteira de Trabalho · RG · CPF · CNH

05 auxiliar de enfermagem
01 projetista de móveis
130 motorista carreteiro
03 mecânico eletricista
03 mecânico de maquinas em geral
01 controlador de trafego terrestre
09 operador de colhedor florestal
02 empregada domestica
01 balconista de lanchonete
01 motorista de guincho munk
01 instalador de redes de dados
01 churrasqueiro
02 motoboy
04 professor de inglês
01 professor de administração
01 instalador e reparador de telefonia
02 técnico de manutenção em informática
01 supervisor de vendas
01 vendedor de serviços
01 trabalhador rural
02 cozinheiro
04 garçom
02 caseiro
01 trabalhador no cultivo de mudas
01 auxiliar de costureiro
01 banhista de animais
01 jardineiro
04 vigilante
01 nutricionista
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COMUNICADO DO PROGRAMA
BOLSA FAMÍLIA

Os beneficiários do Programa Bolsa Família deverão
comparecer ao Posto de Saúde mais próximo de sua
residência, munidos do cartão do Programa e do car-
tão de vacinação para realizar a pesagem referente à
2ª vigência de 2012 do Acompanhamento da Saúde.
Deverão participar da pesagem o titular do cartão,
crianças até 7 anos, meninas a partir de 14 anos e
mulheres até os 45 anos.
A realização da pesagem acontecerá de 03/09/2012
até o dia 30/11/2012.



E D U C A Ç Ã O :
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Os alunos do CEI
São Benedito realizaram
na última quarta-feira,
29, uma exposição sobre
o Folclore com o objeti-
vo de resgatar as dife-
rentes manifestações
culturais conservadas
pela tradição popular. As
famíl ias, juntamente
com seus filhos, pude-
ram reviver um pouco de
magia existente em nos-
sa história.

Durante três sema-
nas, as Auxiliares de De-
senvolvimento Infantil –
ADIs -, utilizaram con-
tos, lendas e canções
para trabalharem o tema
“Folclore” com as crian-
ças. Foram realizadas
oficinas com massa de
modelar e sucatas para a
criação de personagens
folclóricos e objetos pra
brincadeiras, como ama-
relinha, bibioquê e ou-
tros.

Além das oficinas, foi
organizado o “Dia da

Creche São Benedito realizou exposição folclórica

Diretora Rosangela Negrão e professora
coordenadora Helena

Mãe brinca com seu filho com telefone de lata

Trabalhos feito em massa de modelar

Brincadeira Folclórica”.
As crianças se divertiram
muito com brincadeiras
como: amarelinha, lenço
atrás, cobra cega, balan-
gandã, dentre outras. Por
fim, as cantigas de roda,
acalantos e parlendas ale-
graram o ambiente.

Os trabalhos feitos
pelas crianças fizeram
parte de uma exposição,

na qual os pais partici-
param de uma divertida
competição de trava lín-
guas e o que é o que é?
A interação pais e filhos
foi um momento marcan-
te para a exposição.
“Um resgate da infân-
cia”, afirmaram alguns
pais. Ao final, foram ser-
vidos chás típicos e uma
deliciosa canjica.

O projeto ‘Horta’
tem mudado a rotina dos
alunos da Centro Educa-
cional Infantil “Profes-
sora Jandira Pereira”. As
crianças cultivam os ali-
mentos que são consu-
midos por elas na me-
renda escolar. O objeti-
vo do projeto é promo-
ver a educação alimen-
tar.

A parte teórica de ali-
mentação saudável é
dada em sala de aula. A
professora explica sobre
os alimentos, a diferen-
ça entre eles e os bene-
fícios do consumo de
frutas e verduras.

Projeto Horta muda rotina de alunos da CEI “Professora Jandira Pereira”
Já para a parte práti-

ca, plantar os vegetais, a
garotada coloca a mãos
na terra enquanto se di-
vertem. Todos participam
do plantio, cuidados e co-
lheita nos canteiros de
hortaliças e legumes. Na
área também são cultiva-
das frutas, entre elas,
morangos.

De acordo com a di-
retora Maria Aparecida
Gomes, a iniciativa é rea-
lizada com as crianças
desde 2006. “O objetivo
do projeto é que eles (alu-
nos) tenham uma alimen-
tação saudável. Eles ain-
da apreendem sobre como

são produzidos, de onde
vêm, os vegetais que eles
consomem em casa.
Também conhecem sobre
as variedades de semen-
tes e plantas”, afirma.

Tudo o que sai da hor-
ta vai para o cardápio pre-
parado na cozinha da es-
cola. A cozinheira Eunice
Menezes afirma que nada
é perdido. Além de ver-
duras e frutas, ervas tam-
bém não ficam de fora da
lista de vegetais cultiva-
dos. “Eles cultivam salsi-
nha, cebolinha, manjeri-
cão e muitos temperos.
Aproveitamos tudo”, res-
salta.
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Lei nº 1.611, de 28 de agosto de 2012
Dispõe sobre abertura  de Crédito Suplementar  Especial que

especifica e dá providências)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei;
Artigo 1º - Nos termos do artigo 43 da Lei Federal  nº 4.320, de 17 de
Março de 1964, combinado com o artigo 167, § 2º da Constituição
Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar no De-
partamento de Contabilidade e Orçamentos da Prefeitura da Estância
Turística de Avaré um CRÉDITO SUPLEMENTAR ESPECIAL no valor
de R$ 132.957,00 (Cento e trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e
sete reais), para atendimento de despesas oriundas do repasse de
Recursos Financeiros do Governo Federal – PAB FIXO,  EXCESSO
DE ARRECAÇÃO, na conformidade da funcional programática e mo-
dalidade de aplicação detalhada abaixo:

Artigo 2º  -Para cobertura das despesas com a Execução desta Lei
serão utilizados os recursos provenientes do EXCESSO DE ARRE-
CADAÇÃO do exercício pertencentes a recursos oriundos de CON-
VÊNIO FEDERAL – PAB FIXO.
Artigo 3º  – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 28 de agosto de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Lei nº 1.613, de 28 de agosto de 2012
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá

outras providências)

Autoria: Mesa Diretora
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei
Artigo 1º  - Fica aberto no Departamento de Contabilidade da Câmara
Municipal o Crédito Adicional no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito
mil reais), Suplementar as seguintes dotações orçamentária:

LEIS

Ouvidoria Municipal:

3711-2500

Artigo 3º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 28 de agosto de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

DECRETOS

Decreto n.º 3.299, de 13 de agosto de 2012.
(Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal , de acordo com
a Emenda   a Lei Orgânica n.º 01 , de 19 de janeiro de 1.993 combina-

da com a Lei Complementar nº 90 , de 28 de janeiro de 2009)

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, a pedido, do cargo de SECRETÁRIO
ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS , criado pela Lei Com-
plementar nº 90 , de 28 de janeiro de 2009, combinada com a Emen-
da à Lei Orgânica n.º 1, de 19 de janeiro de 1.993, o Excelentíssimo
Senhor RICARDO NOVAES COSTA AURANI, RG 18.665.020-6, a
partir desta data.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 13 de agosto de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
  SUPERVISORA DA SECRETARIA

Decreto nº 3.305, de 15 de agosto de 2012.
(Nomeia a Comissão Organizadora da F AMPOP 2012 – FEIRA

AVAREENSE DA MÚSICA POPULAR).

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 FAMPOP 2012 – Feira Avareense da Música Popular que  engloba
a FAMPOP Regional no mês de julho e a FAMPOP Nacional no mês
de setembro:-
JOSÉ DE ARAÚJO NOVAES NETO – Presidente de Honra;
THEREZINHA ALVES DE MORAES - Presidente
JAIME APARECIDO PEPE – Tesoureiro;
GILSON CÂMARA FILGUEIRAS – Coordenador Geral;
GABRIEL ANTONIO SOARES ROCHA GUERRA – Secretário de
Comunicação
FABIO CORREA MARTINS – Coordenador de Eventos Paralelos
MONIKA MENDONÇA – Assistente Geral
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 15 de agosto de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 3314, de 28 de agosto de 2012.
(Nomeia a Comissão Organizadora do Campeonato Municipal

de Futebol de Campo 2012 ).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a   :  -
Artigo 1º  - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão Organizadora
do Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2012.
ROBERVAL MACIEL DE OLIVEIRA  – Presidente;
WANDER MANOEL GONÇALVES – Vice-Presidente;
BENEDITO DA SILVA – Tesoureiro;
DAULUS EDUARDO SOARES PAIXÃO – Membro;
CLODOALDO JOSÉ RODRIGUES – Membro;
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA – Membro;
ELIDAN ACÁCIO CHRISTINO – Membro.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 28 de agosto de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 3.315, de 28 de agosto de 2012
Dispõe sobre abertura  de Crédito Suplementar  Especial que

especifica e dá providências)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a:-
Artigo 1º - Nos termos do artigo 43 da Lei Federal  nº 4.320, de 17 de
Março de 1964, combinado com o artigo 167, § 2º da Constituição
Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar no De-
partamento de Contabilidade e Orçamentos da Prefeitura da Estância
Turística de Avaré um CRÉDITO SUPLEMENTAR ESPECIAL no valor
de R$ 132.957,00 (Cento e trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e
sete reais), para atendimento de despesas oriundas do repasse de
Recursos Financeiros do Governo Federal – PAB FIXO,  EXCESSO
DE ARRECAÇÃO, na conformidade da funcional programática e mo-
dalidade de aplicação detalhada abaixo:

Artigo 2º  -Para cobertura das despesas com a Execução deste De-
creto serão utilizados os recursos provenientes do EXCESSO DE
ARRECADAÇÃO do exercício pertencentes a recursos oriundos de
CONVÊNIO FEDERAL – PAB FIXO.
Artigo 3º  – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 28 de agosto de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 3.316, de 28 de agosto de 2012
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá

outras providências)

Autoria: Mesa Diretora
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a:-
Artigo 1º  - Fica aberto no Departamento de Contabilidade da Câmara
Municipal o Crédito Adicional no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito
mil reais), Suplementar as seguintes dotações orçamentária:

COMUNICADO
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré COMUNICA a todos os
contribuintes, que o Setor de Dívida Ativa do Município passou a
funcionar na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, localiza-
da na Rua Pará nº 2.164, (próximo ao Fórum local), telefone (14)
3732-8895, onde já está disponibilizado todo o atendimento ao
público, inclusive a emissão de Certidões de Dívida Ativa.
A transferência deste Setor, do Centro Administrativo para a Pro-
curadoria do Município, foi necessária visando proporcionar aten-
dimento de melhor qualidade, com eficiencia e segurança aos se-
nhores contribuintes.

Dra. Célia Vitória Dias da Silva Scucuglia
Procuradora Geral do Município

Artigo 3º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 28 de agosto de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO
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Decreto nº 3317, de 30 de agosto de 2012.
(Nomeia a Comissão Organizadora da 1ª Corrida e Caminhada

SEME Avaré/Auto Escola Lottu’s 2012 ).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a   :  -
Artigo 1º  - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão Organizadora
da 1ª Corrida e Caminhada SEME Avaré/Auto Escola Lottu’s 2012.
ROBERVAL MACIEL DE OLIVEIRA  – Presidente;
ADÃO DE CAMPOS – Vice-Presidente;
ELIDAN ACACIO CHRISTINO – Tesoureiro;
DAULUS EDUARDO SOARES PAIXÃO – Membro;
CLODOALDO JOSÉ RODRIGUES – Membro;
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 30 de agosto de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 3.318, de 30 de agosto de 2012
(Regulamenta o Sistema de Avaliação de Desempenho dos
Profissionais da Educação Básica do Município da Estância

Turística de Avaré)

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam estabelecidos através do presente decreto, os critérios e
procedimentos que serão observados na Avaliação de Desempenho dos
Profissionais da Educação Básica do Município de Avaré, de acordo
com o artigo 25 da Lei Complementar Nº 152 de 06 de setembro de 2011.
Art. 2º - A cada 03 (três) anos no serviço público municipal, os profissio-
nais da Educação Básica, em efetivo exercício, deverão ser avaliados
por uma Comissão constituída para este especial fim, visando auferir se
os mesmos fazem jus à Progressão Horizontal e Progressão Vertical.
§ 1º- Estará habilitado à Progressão Horizontal o profissional da Educação
Básica que obtiver dois desempenhos superiores à média do cargo, con-
sideradas as 03 (três) últimas Avaliações de Desempenho, nos termos do
artigo 24 da Lei Complementar Nº 152, de 06 de setembro de 2011.
§ 2º - A média a que se refere o parágrafo anterior será obtida a partir
da soma das notas da Avaliação Periódica de Desempenho e ou na
Avaliação Especial de Desempenho, em cada cargo, não podendo
ser inferior a 70 pontos.
§ 3º - Estará habilitado à Progressão Vertical  o profissional da Edu-
cação Básica que cumprir as exigências contidas no artigo 22 da Lei
Complemetar Nº 152 de 06 de setembro de 2011.
§ 4º -  A Secretaria Municipal da Educação definirá a data de entrega
dos títulos e graduação para fins da Progressão Vertical.
Art. 5º - Os efeitos financeiros decorrentes das avaliações de que trata
o presente decreto serão efetivados sempre a partir de 1º (primeiro) de
março do ano subsequente daquele em que a avaliação foi realizada.
Art. 3º -  São finalidades da Avaliação de Desempenho:
I – o aprimoramento dos métodos de gestão;
II – a melhoria da qualidade e eficiência do serviço público;
III – a valorização do Profissional da Educação Básica; e
IV – a evolução funcional
Art. 4º -  A Avaliação de Desempenho é composta por:
I – Avaliação Funcional;
II – Assiduidade;
III – Evolução da Avaliação Externa e Interna da UnidadeEscolar.
§ 1º - A pontuação da Avaliação de Desempenho corresponde à pon-
tuação obtida na Avaliação Funcional, subtraída pela pontuação obti-
da na Assiduidade, podendo somar os pontos obtidos na Evolução da
Avaliação Interna e Externa.
§ 2º - A pontuação da Avaliação de Desempenho deverá atingir o má-
ximo de 100 pontos, considerando:
I – a Avaliação Funcional deve atingir o máximo de 100 pontos;
II – a Assiduidade poderá descontar até 10 pontos e será mensurada
anualmente de acordo com as regras contidas nos parágrafos 3º e 4º
do artigo 27 da Lei Complementar Nº 152 de 06 de setembro de 2011.
III – a Evolução da Avaliação Externa poderá atribuir até 15 pontos, a
título de bônus.
§ 3º - Os pontos que excederem o valor de 100 pontos serão descon-
tados da Avaliação de Desempenho do Profissional da Educação
Básica, para respeitar o limite máximo definido no parágrafo anterior.
§ 4º - A Evolução da Avaliação Externa utilizará o Sistema de Avalia-
ção de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP, e da
Avaliação Interna considerará o desenvolvimento de habilidades, com-
petências e conhecimentos dos alunos.
Art. 5º -  A Avaliação Funcional  dos Profissionais da Educação Bási-
ca utilizará os seguintes formulários:
I – Classe de Docentes : formulário constante do anexo I;
II – Classe de Especialistas da Educação: formulário constante do Anexo II;

III – Classe de Apoio Docente (ADI): formulário constante do Anexo III.
§ 1º - A Avaliação Funcional é composta por questões voltadas a aferir:
I – as competências gerais, exigidas de todos os Profissionais da
Educação Básica;
II – as competências específicas de cada Classe de Profissional da
Educação Básica.
§ 2º - A Secretaria Municipal da Educação definirá a pontuação atribu-
ída a cada questão dos formulários de Avaliação Funcional, sendo
obrigatória a adoção do mesmo critério para todos os integrantes da
mesma Classe de Profissional da Educação Básica.
§ 3º - A Avaliação Funcional será aplicada pelas pessoas ou comis-
são indicada no Anexo IV deste Decreto, por consenso.
§ 4º - Quando não for possível obter o consenso, prevalecerá o critério
definido pelo primeiro avaliador definido no Anexo IV deste Decreto.
§ 5º - Quando o profissional da Educação Básica estiver afastado em
virtude de nomeação para o exercício de função ou cargo de provimento
em comissão, diretamente ligados à educação básica, os mesmos
serão avaliados, de acordo com as atribuições do cargo de carreira.
 § 6º - Quando o profissional da Educação Básica estiver afastado de seu
cargo de carreira em virtude de restrição médica, o mesmo será avaliado
de acordo com a função desempenhada e em formulário próprio para tal.
§ 7º - O professor monitor e o professor adjunto serão avaliados pela
direção da Unidade Escolar em que atuar durante o ano letivo.
Art. 6º - A gestão da Avaliação de Desempenho dos Profissionais da
Educação Básica cabe:
I – à Secretaria de Educação, como órgão executivo; e
II – à Comissão Técnica de Gestão de Carreiras da Educação Bási-
ca, como órgão deliberativo e instância de recursos administrativos.
Parágrafo único: Para fins de Avaliação Especial de Desempenho
(Estágio Probatório) serão consideradas as disposições contidas na
Lei Complementar Nº 126 de 02 de junho de 2010 e no Decreto Nº
2989 de 01 de dezembro de 2011.
Art. 7º - A Comissão Técnica de Gestão de Carreiras da Educação
Básica:
I – tem poder deliberativo em temas referentes à gestão dos Planos
de Carreiras dos Profissionais da Educação Básica;
II – delibera por maioria simples e seu presidente só vota em caso de
empate;
III – reúne-se:
A - Ordinariamente a cada trimestre;
B - extraordinariamente, sempre que convocada pelo seu presidente
ou pelo Secretário Municipal de Educação.
§ 1º - Portaria do Prefeito Municipal definirá:
I – os membros da Comissão Técnica de Gestão de Carreiras da
Educação Básica;
II – o seu presidente;
III – os membros suplentes, sendo um para cada Secretaria representada.
§ 2º - As convocações para as reuniões podem ser realizadas por
meio eletrônico, constando a pauta, data e horário da reunião, com
antecedência mínima de 03 (três) dias.
§ 3º - A Comissão Técnica de Gestão de Carreiras de Educação Bá-
sica pode deliberar sobre os assuntos de sua competência sempre
que estiverem presentes ao menos 03 (três) de seus membros.
§ 4º - As atribuições da Comissão Técnica de Gestão de Carreiras da
Educação Básica estão descritas no artigo 19 da Lei Complementar
Nº 152 de 06 de setembro de 2011.
Art. 8º - Havendo necessidade, a Comissão Técnica de Gestão de
Carreiras da Educação Básica poderá requisitar membros auxiliares
de outras Secretarias, para participação opinativa.
Art. 9º A Avaliação de Desempenho será efetuada anualmente e ex-
cepcionalmente o exercício de 2011 será considerado o período de
janeiro a dezembro independente da data de admissão do servidor.
§1º - As Avaliações de Desempenho seguirão o calendário abaixo
especificado:
- exercício de 2011 – a avaliação ocorrerá entre agosto e outubro de 2012.
- exercício de 2012 – a avaliação ocorrerá entre março e outubro de 2013.
- exercício de 2013 – a avaliação ocorrerá entre outubro e dezembro
de 2013.
§ 2º -  A retirada e entrega dos formulários da Avaliação de Desempenho
estará sob a responsabilidade da chefia imediata junto à Comissão de
Gestão de Carreiras, nos prazos determinados pela referida Comissão.
Art. 10 - Após a realização das (03) três avaliações a Comissão Técnica
de Gestão de Carreiras da Educação Básica emitirá parecer favorável ou
desfavorável à Progressão Horizontal e ou Progressão Vertical.
Art. 11 - Se o parecer for contrário à progressão, o servidor terá o
prazo de (05) dias úteis, a partir da data da publicação, para apresen-
tar recurso junto à Comissão Técnica de Gestão de Carreiras da Edu-
cação Básica.
Art. 12 - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o
decreto 3264, de 03 de julho de 2012.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 30 de agosto de 2012

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO
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Decreto nº 3.319, de 28 de agosto de 2012.
(Dispõe sobre a reorganização do Núcleo da Diversidade Sexual da

Estância Turística de Avaré.)

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  - O NADSEX AVARÉ fica reorganizado da seguinte forma:
SUPERVISÃO GERAL
Gestor de Assuntos para Diversidade Sexual: IVAIR BALDUINO DA
ROCHA
CÉLULA ADMINISTRATIVA
Agente Administrativo: DANIELLE DE CÁSSIA CAMARGO
Agente de Relações Institucionais: ANA MARCIA CALIJURI
CÉLULA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS
Agente de Eventos: CARLOS EDUARDO BRICOLETTI SANTOS
Assessor de Comunicação: GILBERTO WAGNER DE LIMA
CÉLULA DE ESTUDOS, PESQUISA E EDUCAÇÃO
Agente de Inclusão Educacional: MÁRIO DE OLIVEIRA NETO
Agente de Estudo e Pesquisa LGBT: ALESSANDRA  SALGADO
MEIXEDO DE SOUZA
CÉLULA DE APOIO PISICO-SOCIAL E JURÍDICO
Suporte Psico-Social: AURORA BEATRIZ TONINI
Suporte Jurídico: RODRIGO EDUARDO MENCK DOS SANTOS
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 28 de agosto de 2012.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO
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INEDITORIAIS

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL CMDR AVARÉ

E-mail: ca.avare@cati.sp.gov.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
9ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1ª, 2ª CONVOCAÇÃO
A presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural -
CMDR Avaré , no uso das atribuições legais e de acordo com o Artigo
6, inciso IV e Artigo 11, parágrafos 1º e 2º do Regimento Interno e o
disposto na Lei nº 1.574/2.012, CONVOCA os conselheiros titulares
ou suplentes e, qualquer cidadão avareense interessado nos assun-
tos da agropecuária municipal, para comparecer na 9ª Reunião  Or-
dinária , a ser realizada no dia 03 de setembro de 2.012, segunda-
feira , na sede da CATI Regional Avaré, Rua Santa Catarina, 1.901,
centro, Avaré-SP, em primeira convocação às 18h00, com pelo
menos a metade de seus membros e em segunda e última convo-
cação às 19h00 , com qualquer número de conselheiros, para delibe-
rar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1. Leitura, discussão e votação
da Ata da 8 ª reunião ordinária; 2. Controle Social da Emissão de
Declaração de Aptidão ao PRONAF- DAP; 3. Divulgação da Segunda
Chamada Pública do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável
– Microbacias II – Acesso ao Mercado; 4; Demais assuntos,
deliberativos ou não, mas de interesse do colegiado rural.
Estância Turística de Avaré, 27 de agosto de 2.012

ROSMARIY BATISTA FOGAÇA
Presidente

RUI FERREIRA
Secretário Executivo

FUNDAÇÃO REGIONAL  EDUCACIONAL DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL COMPLEMENTAR DE
CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE BANCA

REFERENTE EDITAL 01/2012
A Comissão do Concurso Público e a Rumo Certo Serviços e Asses-
soria LTDA – EPP faz saber que publica em 01 de setembro de 2012
o EDITAL COMPLEMENTAR DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA
DE BANCA.
O presente concurso é para provimento de diversos cargos da FREA
e está regido pelo Edital 01/2012.
1 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 – Este edital complementa os temas de prova de banca para o
cargo de Professor Ensino Fundamental I:
Os temas para esta prova são os seguintes:
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I
- “As quatro operações matemáticas através de materiais lúdicos”
- “Diferentes maneiras de se trabalhar a leitura de livros infantis em
sala de aula”
1.2. Este edital é complementar ao edital 01/2012 e ao edital de Con-
vocação para as Provas de Banca que regulam todo o certame do
concurso da FREA – Avaré.
1.3. As orientações insculpidas nos editais 01/2012 e no edital de
Convocação para a Prova de Banca devem ser obedecidas.
FREA - SP, 01 de setembro de 2012.
Presidente
Fundação Regional e Educacional de Avaré – SP

SESSÃO DO DIA 06 DE AGOSTO DE 2012
INDICAÇÃO

MARIALVA ARAÚJO DE SOUZA  BIAZON – PRESIDENTA
-nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Prefeito Mu-
nicipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através do se-
tor competente determine fiscalização nos novos redutores de
velocidade (lombadas) espalhados pela cidade, afim de que se-
jam providenciadas as devidas placas de sinalização, pois a fal-
ta delas têm colocado em risco os condutores de veículos que
ainda desconhecem esses novos obstáculos, bem como alguns,
inclusive, já teriam provocado acidentes e danos materiais em
automóveis.

ERNESTO ALBUQUERQUE
-INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo Prefeito
Municipal, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, estudar, através do Setor
competente,  da possibilidade de implantação de um lado da Avenida
Celso Ferreira da Silva na trecho em frente do Instituto Federal de Ciên-
cia e Tecnologia de São Paulo, de vagas de estacionamento em 45
(quarenta e cinco) graus, no canteiro central da Avenida, apenas rebai-
xando as guias e demarcando as vagas com lajotas, sem retirar nenhu-
ma das árvores lá plantadas nem mesmo sequer retirando o gramado;
pois não há no local, nenhum espaço para estacionamento dos veícu-
los dos alunos, que já chegam a 340, e em breve quando do preenchi-
mento total de vagas da Escola Federal, serão mais de 1100 (Um mil e
cem) alunos matriculados neste Instituto, o que sobrecarregará inten-
samente o transito no local se nenhuma providência assim for tomada.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo Prefei-
to Municipal, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, estudar, através do Setor
competente, a realização de construção de proteção e reconstrução
de calçadas na Rua Tenente Apiai, altura em frente à UNIMED, pois o
córrego esta desbarrancando suas margens laterais nesta altura e
levando consigo calçada e tudo mais,  pondo em risco pedestres que
por ali circulam.

JAIR CANOVAS ALVES FERREIRA
-para que através do setor competente, providencie operação tapa-bura-
cos em todo o Bairro Jardim Paraíso, em especial na Rua Seme Jubran.
-para que através do setor competente, providencie a limpeza de ter-
renos praças e jardins em todo o bairro Jardim Brasil, em especial na
Avenida Salim Antônio Curiati, bem como a limpeza de um terreno
localizado próximo ao PAS Jardim Brasil.
-para que através do setor competente providencie operação tapa-
buracos, bem como limpeza de terrenos, praças e jardins, retirada de
entulhos, galhadas e lixo em toda a extensão do Bairro Duílio Gambini
em especial na Rua Mazzoni Negrão.
-para que através do setor competente providencie operação tapa-
buracos em todo o Bairro Vera Cruz, em especial na Rua Manoel dos
Santos Callado.
-para que através do setor competente determine vistoria na Rua
Máximina Brisola,  no Bairro Alto da Boa Vista, com vistas a troca de
lâmpadas nos postes públicos.
-para que através do setor competente, providencie reparos no leito
carroçável da Rua Camilo de Souza Leme, em frente ao número 21,
no Bairro Santa Elizabeth, buracos devido a eventuais consertos feito
pela Sabesp.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Prefei-
to Municipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através do se-
tor competente providencie com urgência a colocação da Placa
Indicativa na Rua Orlando Cristófalo no  Conjunto Habitacional Dr.
Cecílio Jorge Neto - Bairro Brabância, visto que, a falta da mesma
dificulta a localização da rua causando grandes transtornos aos mo-
radores do referido local.

ROSANGELA PAULUCCI P. PEREIRA
-para que através da Secretaria competente, providencie a recupera-
ção do leito carroçável da rua que dá acesso ao Bairro Ipiranga.
-para que através da Secretaria competente, providencie a recupera-
ção do leito carroçável em toda extensão da Rua Tonico de Castro, no
bairro Alto da Boa Vista.
-para que através da Secretaria competente, providencie a recupera-
ção do leito carroçável em toda extensão da Rua Domingos Barreira,
no bairro Alto da Boa Vista.
- para que através da Secretaria competente, providencie a recupera-
ção do leito carroçável em toda extensão da Rua Roldão Euphrásio
Leal, no bairro Alto da Boa Vista.

LEGISLATIVO

COMUNICADO
Novo número da SECRETARIA DA SAÚDE:

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

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

CONDEPHAC – Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Artístico e Cultural de Avaré.
Lei Municipal nº 1.429, de 09 de novembro de 2010.

ASSOCIART
Quarta à Domingo
Das 09h00 às 18h00

Box 6 e 7 - Lanchódromo

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA  DE
SETEMBRO DE 2012

SENHORES CONSELHEIROS
Assunto: Reunião Ordinária do mês de setembro de 2012.
Prezados Senhores
Ficam por meio deste, CONVOCADOS os Conselheiros do
CONDEPHAC e membros do Plano Setorial do Patrimônio Histórico,
Artístico e Cultural de Avaré para REUNIÃO ORDINÁRIA do Mês de
Agosto (CONDEPHAC) no dia 11 DE SETEMBRO do referido as 16H00
min horas NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA –
MEMORIAL DJANIRA  - Rua Minas Gerais 263.
PAUTA DA REUNIÃO
Relatos da presidência sobre o Plano Setorial
Distribuição dos processos para reavaliação dos imóveis tom-
bados e indicados
Processo Cessão Uso da Est ação Velha
Outras comunicações
· Lembro a todos que a Secretaria Executiva do CONSELHO a partir
de 6 de Fevereiro de 2012, após o cumprimento de licença prêmio do
Secretário Executivo funciona todos os dias das 13h30min às 17h30min
horas, portanto dúvidas, opiniões ou questionamentos podem ser le-
vados diretamente à pessoa do Secretário, ou mesmo da Presidente,
que igualmente mantém um expediente regular na sede do Conselho.
Angela Golin – Presidente; Gumercindo Castellucci Filho – Secretá-
rio Executivo.
Também fica disponível o Fone 14 9774-6933 para informações fora
do expediente do Conselho.
Respeitosamente, peço a confirmação da presença no ato do recebi-
mento deste ou informe sobre a convocação de seu suplente (atesto
a responsabilidade de cada um neste acionamento). Importante frisar
a relevância e pertinência dos temas e a necessidade da pontualida-
de para inicio da reunião.
*Os Conselheiros podem sugerir novas pautas que ficam, porém, su-
jeitos a liberação da mesa diretora, devido ao tempo para exposição o
que pode levar a solicitação de uma reunião extraordinária.

Gumercindo Castellucci Filho – Guma
SECRETÁRIO EXECUTIVO
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REQUERIMENTO
ROBERTO ARAÚJO - VICE-PRESIDENTE

- pesar pelo falecimento da Senhora ALICE CORREA MESQUITA
- pesar pelo falecimento da Senhora PRISCILA MARIA DA COSTA
MAZZETTI
- pesar pelo falecimento da Senhora LUIZA ZAMONELLI DOMINGUES
- pesar pelo falecimento do Senhor JOÃO GAIOTO
- pesar pelo falecimento da Senhora JUSTINA SALOMÃO BRISOLLA
- pesar pelo falecimento da Senhora MARIA DE LOURDES DOS
SANTOS INACIO
- pesar pelo falecimento da Senhora BENEDITA ALVES TAMEIROS
- pesar pelo falecimento do Senhor OSCAR DA COSTA GOMES JUNIOR
- pesar pelo falecimento da Senhora APARECIDA ALVES PINHEIROS
- pesar pelo falecimento da Senhora MARIA DA GLORIA AVELINO
- pesar pelo falecimento da Senhora MARIA JOSE CAMARGO DE
MATOS SALES
- pesar pelo falecimento da Senhora SEBASTIANA SOARES
CALLADO
- pesar pelo falecimento do Senhor NORBERTO RAZZINI
- pesar pelo falecimento do Senhor ANTONIO WILSON PEREIRA DA SILVA
- pesar pelo falecimento da Senhora MARIA DE LOURDES GUIDO
- pesar pelo falecimento da adolescente DAMARIS FRANCIELE DE
OLIVEIRA
- pesar pelo falecimento da Senhora ARLINDA AMARAL CARVALHO
DE OLIVEIRA
- pesar pelo falecimento da Senhora NATALINA ZANDONÁ AMÉRICO
- pesar pelo falecimento da Senhora RENATA PERES DA SILVA
- pesar pelo falecimento do Senhor PAULO BERTHOLDO
- pesar pelo falecimento do Senhor TACITO TADEU SILVEIRA COUTO
- pesar pelo falecimento da Senhora MARIA MARTINS DA COSTA
- pesar pelo falecimento da Senhora SOLANGE DA SILVA PIMENTEL
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora BENEDITA FOGAÇA
- pesar pelo falecimento do Senhor BENTO DA SILVA
- pesar pelo falecimento da Senhora MARIA IZABAL DE ALMEIDA
- pesar pelo falecimento da Senhora MARIA DE LOURDES FERREIRA
- pesar pelo falecimento da Senhora ONESIA AUGUSTA DE SOUSA
- do pesar pelo falecimento do Senhor DOMICIO CALIXTO DOS SANTOS
- pesar pelo falecimento do Senhor JUSTINO RODRIGUES DE
ALMEIDA
- pesar pelo falecimento da Senhora LUZIA JESUS DE SOUZA
- pesar pelo falecimento da Senhora MARIA HELENA DE ALMEIDA
DA SILVA
- pesar pelo falecimento da Senhora SUELI FRAGOSO DA COSTA
- pesar pelo falecimento do Senhor JORGE RIBEIRO
- pesar pelo falecimento da Senhora TERESA DA SILVA DE OLIVEIRA

RODIVALDO RÍPOLI - 2º SECRETÁRIO
-que seja oficiada a Mesa Diretora desta Colenda Casa de Leis, para
que durante o período eleitoral seja abolida a palavra livre dos Senho-
res Vereadores com a finalidade de evitar possíveis deslizes e afronta
dos Edis ao ordenamento jurídico em vigor, inclusive para prevenir a
imposição de penalidades.
-para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística
de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe que a Secretaria
Municipal de Saúde apóie a proposta de realização de mutirão de oftalmo-
logia por parte da Secretaria de Estado da Saúde, pois avaliamos que
iniciativas como essa são importantes para reduzir o tempo de espera
pelo atendimento, que em muitos casos ultrapassa o limite do tolerável.
Por esse motivo, solicitamos o empenho da Secretaria Municipal de Saú-
de para que a proposta seja colocada em prática pelo Governo do Estado.
-para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe o envio a
esta Casa de projeto de lei regulamentando as disposições contidas
no Decreto n° 6.307, de 14 de dezembro de 2007, de autoria do Pre-
sidente da República. A presente solicitação tem como objetivo colo-
car ao alcance da população da cidade de Avaré todos os Benefícios
Eventuais previstos no Decreto Presidencial, e que hoje não são apli-
cados em sua integralidade por falta desta regulamentação.
-para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe informa-
ções quanto ao andamento dos estudos para a implantação da Lei
Geral das Micro e Pequenas Empresas em nosso município.
Ratificamos que muitos munícipes nos questionam diariamente so-
bre a implantação desse projeto, que colaborará em muitos para os
diversos setores da economia local, razão de nosso questionamento.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos   “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES” a Direção do Jockey Clube de Avaré, na
pessoa de João Demétrio Calfat Júnior, o “JOCA CALFAT” pela quali-
dade das obras que vem sendo realizadas  no Jockey Clube Avaré
que será inaugurado em breve. O Jockey Clube de Avaré terá uma
área de 60.000 metros no recinto de exposições Dr Fernando Cruz
Pimentel e será inaugurado em 18 de Agosto numa “cancha reta” de
700 metros de pista, que em parceria com o Jockey Club de Sorocaba
realizará vários Grandes Prêmios durante o ano. Esta data foi esco-

lhida para coincidir com o Mega Barrel 2012 e atrairá um grande públi-
co principalmente turistas para acompanhar os dois eventos, ou seja,
fomentando o turismo em nossa cidade.

ERNESTO ALBUQUERQUE
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, oficiar  Sua Excelência o Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré-SP., Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, ou
para que o Sr. Secretário Municipal de Saúde, Sr. Áldrio M. Moura
Leite, explique a esta Casa de Leis, a finalidade do Decreto nº3.285
de 24/07/2012; autorizando o Instituto Hygia Saúde e Desenvolvimen-
to Social, a absorção das atividades de gestão do Pronto Socorro,
contratação de médicos para as Unidades de Saúde,  reformas em
prédios e aquisição de medicamentos, em contrato de gestão a ser
firmado com o Município de Avaré; e se todas estas atividades cons-
tam do Contrato Social desta instituição.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, oficiar  Sua Excelência o Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré-SP., Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para
que através do Sr. Secretário Municipal de Esportes Sr. Roberval Maciel
de Oliveira e Equipe que cuidou e dirigiu os Jogos Regionais em nos-
sa cidade, compareçam a esta Câmara Municipal Legislativa, para
explanar e explicar sobre os sucessos e problemas ocorridos, tanto
das atividades preparatórias quanto das competições propriamente
ditas, dos gastos totais e também dos resultados finais para o muni-
cípio como um todo.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalida-
des regimentais, oficiar  Sua Excelência o Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré-SP., Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que
através da Secretaria Municipal de Saúde, informe qual a disponibilida-
de de veículos para transporte de paciente para São Paulo/Capital,
Jaú, Bauru e Rubião Junior/Botucatu; pois diversas reclamações de
pacientes chegou a este Vereador, de que constantemente, viagens
tem sido canceladas por quebra de veículos ou remanejamento, onde
não há vagas suficientes principalmente para a Capital, ocasionando a
perda das consultas, normalmente marcadas vários meses antes, com-
prometendo assim gravemente a continuidade do tratamento dos paci-
entes, fato este de extrema gravidade e que não pode continuar.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, oficiar  Sua Excelência o Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré-SP., Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para
informar através da Secretaria Municipal de Saúde, se há algum pro-
blema ou dificuldade na emissão do Cartão do SUS, pois alguns pa-
cientes reclamaram a este Vereador que funcionários da Secretaria
de Saúde teriam informado que o sistema esta fora do ar há pelo
menos 15 (quinze) dias.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, oficiar  Sua Excelência o Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré-SP., Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, que
através da Secretaria Municipal de Transportes e Sistema Viário, es-
tude a possibilidade de resolução do problema do transito pesado no
trecho da Rua Sergipe, entre a Rua Nove de Julho e Rua Acre, pois é
mão dupla e principalmente por poder stacionar veículos dos dois
lados, ficando apertadíssimo o transito neste local, fora os caminhões
que ali estacionam para carga e descarga, comprometendo ainda
mais o fluxo de veículos.

JAIR CANOVAS ALVES FERREIRA
-após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, seja
consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor, FRANCISCO ORMEU JUNQUEIRA REIS,
ocorrido em Avaré, no dia 20 de Julho do corrente, fato esse que
causou grande consternação perante aos familiares e amigos, uma
vez que se tratava de pessoa benquista, pertencente que era à família
aqui radicada.
-que seja oficiado PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E AO
MINISTÉRIO PÚBLICO, a fim de que apurem eventual utilização IR-
REGULAR de área pública doada a terceiros, no caso a instituição
LAR ANÁLIA FRANCO, conforme documentação anexa.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, que seja consignado em ata de nossos trabalhos,
um voto de profundo pesar pelo falecimento do Sra. ANA VIRGINIA
DUARTE  ocorrido em Avaré no dia 1º de julho do corrente ano, fato
esse que causou grande consternação perante todas as camadas
sociais locais, por se tratar de pessoa benquista e altamente relacio-
nada, pertencente que era a tradicional família aqui radicada.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, que seja consignado em ata de nossos trabalhos,
um voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. OVIDIO PERES
RAMOS  ocorrido em Avaré no dia 30 de junho do corrente ano, fato
esse que causou grande consternação perante todas as camadas
sociais locais, por se tratar de pessoa benquista e altamente relacio-
nada, pertencente que era a tradicional família aqui radicada.

- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, que seja consignado em ata de nossos trabalhos,
um voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. PEDRO ALCIDES
DE OLIVEIRA  ocorrido em Avaré no dia 1º de julho do corrente ano,
fato esse que causou grande consternação perante todas as cama-
das sociais locais, por se tratar de pessoa benquista e altamente
relacionada, pertencente que era a tradicional família aqui radicada.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalida-
des regimentais, seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto
de profundo pesar pelo falecimento da Sra. ADELINA RODRIGUES DA
SILVA ocorrido em Avaré no dia 15 de julho do corrente ano, fato esse
que causou grande consternação perante todas as camadas sociais
locais, por se tratar de pessoa benquista e altamente relacionada, per-
tencente que era a tradicional família aqui radicada.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, seja consignado em ata de nossos trabalhos, um
voto de profundo pesar pelo falecimento do SR. ANTONIO HÉLIO
TENORE ocorrido em Avaré no dia 23 de julho do corrente ano, fato
esse que causou grande consternação perante todas as camadas
sociais locais, por se tratar de pessoa benquista e altamente relacio-
nada, pertencente que era a tradicional família aqui radicada.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais,  para que seja oficiado votos de APLAUSOS E
PARABENIZAÇÕES ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, Rogélio Barcheti Urrêa, pela realização do 56º
Jogos Regionais que foram concretizados com muito sucesso em
nosso município, no período de 18 a 28 de julho do corrente ano.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, para que seja oficiado votos de APLAUSOS E
PARABENIZAÇÕES ao SR. ROBERVAL MACIEL, Secretário Muni-
cipal de Esportes da Estância Turística de Avaré pela  realização dos
“56º Jogos Regionais” ocorridos em nossa cidade durante o período
de 18 a 28 de julho do corrente ano.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos,
“VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO” a toda equipe da
Secretaria Municipal de Esportes (SEME), pelo belíssimo trabalho,
empenho e dedicação nos  56º Jogos Regionais, ocorrido na cidade
de Avaré no período de 18 a 28 de julho do corrente ano.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
-seja oficiado à Secretaria Municipal da Educação, para que informe
a esta Casa de Leis por qual motivo os cargos de pajem e monitor
não foram valorizados no Plano de Cargos e Salários do Município;
qual o objetivo desta Secretaria com relação aos atuais ocupantes
dos cargos de pajem e monitor de creches e escolas da rede munici-
pal de Avaré; e qual a diferença entre os cargos de pajem, monitor e
auxiliar de desenvolvimento infantil (ADI).
-sejam oficiados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES ao
Grupo Teatral Pó Pa Tapa Taio do Professor e Teatrólogo Juliano Roger,
consagrando-se vencedor no 8º Festival de Teatro de Bernardino de
Campos (FESTAR), com a apresentação da peça infantil avareense
“A Farsa de Yarim no Céu de Mandacaru”, além de conquistar prêmi-
os de Melhor Trilha Sonora para Luiza Campanha e Eddie Sabino;
Melhor Maquiagem; Melhor Figurino; Atriz Revelação para Ana Júlia
Pereira Campos e Melhor Direção para Juliano Roger.

ROSANGELA PAULUCCI P. PEREIRA
-seja oficiado à Etec Prof. Fausto Mazzola, para que informe se exis-
te a possibilidade de implementar o curso de Edificações, em nosso
município.
-seja oficiado à Companhia Suzano Papel e Celulose, para que in-
forme se existe interesse em realizar uma parceria com a Prefeitura
Municipal de Avaré, a CPFL Santa Cruz, a Usina Furlan e a Usina
Rio Novo, visando elaborar um projeto para contenção de águas plu-
viais sobre a ponte existente próxima à barragem da Usina Rio Novo.
-seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, solicitando estudos e plane-
jamento de gastos para a realização de projeto para contenção de
águas pluviais sobre a ponte existente próxima à barragem da Usina
Rio Novo.
-seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré, para que realize uma
enquete, dentre os comerciantes das áreas centrais do nosso
município, sobre a viabilidade de construir um “calçadão” em nos-
so centro comercial, inclusive, se houver interesse, sobre a locali-
zação do mesmo.
-seja realizada Audiência Pública dia 22 de agosto do corrente
ano, às 17:30, nesta E. Casa Legislativa, convidando o Fundo
Municipal da Criança e do Adolescente, Representantes das Enti-
dades Assistenciais do Município, Representante da Secretaria
Municipal da Comunicação, Representante da Secretaria Munici-
pal de Assistência Social e quem mais interesse tiver para efetivação
da norma do FUMCAD e viabilização das doações para as entida-
des assistenciais.
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FALECIMENTOS
FALECIMENTOS PERÍODO DE

24/08/12 A 30/08/2012

Luiz Henrrique da Silva
*10/07/1970   +24/08/2012

Diamantina Alves de Castro
20/11/1926   +24/08/2012

Angelina Gaioto
*20/08/1920   +25/08/2012

Suely Carvalho Guimarães
*09/04/1959  +26/08/2012

Mario de Almeida Fagundes
*03/07/1924   +26/08/2012

Emerson Dalvan rafael
*26/05/1979  +26/08/2012

Paulo Roberto Cardoso Vicente
*24/10/1970  +27/08/2012

Milton Broto
*02/01/1944   +27/08/2012

Elisema de Arruda Rodrigues
*09/10/1937  +28/08/25012
Lourdelina Negrão Pegoli
*25/08/1933  +29/08/2012

Maria Batista Ribeiro
*20/07/1942  +29/08/2012

Ricardo de Oliveira
*11/11/1977   +29/08/2012

Ivo Alves de Brito
20/04/1963    +30/08/2012

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

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

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

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

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

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

Secretaria Municipal da Indústria e Comércio.

S A Ú D E :

No mês de agosto, a
Campanha Doe Órgãos
Salve Vidas intensificou
seus trabalhos. Trata-se de
um mês especial, pois, em
Avaré, comemoramos o
Dia Municipal de Incenti-
vo a Doação de Órgãos,
precisamente no dia 06.
Este dia foi instituído pelo
Projeto de Lei Municipal
nº 154/2009 a pedido do
Rotary Club de Avaré Ju-
rumirim em parceria com
os idealizadores da cam-
panha o Grupo Bizungão.

 No último dia 06,
aconteceu uma ação soci-
al nas dependências do
Posto Bizunguinha que
atendeu 169 pessoas com

Campanha Doe Órgãos Salve Vidas
intensifica trabalhos no mês de agosto

Doe Órgãos participou da Campanha contra a Poliomielite e da 31ª Edição do Projeto Prefeitura no Bairro
exames de glicemia, veri-
ficação de pressão arterial
e distribuição de material
informativo com o tema

da campanha.
 Nos dias 14 e 15, os

t r a b a l h o s
foram executados em Ho-
lambra II, bairro perten-
cente ao município de Pa-
ranapanema, durante a re-
alização da Feira Holam-
bra Irriga Show 2012. En-
tre os participantes da fei-
ra, 171 foram atendidos
com os exames.

 De volta a Avaré, no
dia 18, durante a segunda
etapa da Campanha Naci-
onal de Vacinação contra
a Póliomielite, represen-
tantes da campanha esti-
veram presentes no Posto
de Saúde da Rua Acre
prestando informações so-
bre a doação de órgãos.

O Centro de Referen-
cia de Assistência Social do
Bairro Bonsucesso CRAS
II, recebeu as atenções da
Campanha Doe Órgãos
Salve Vidas no dia 22, des-
ta vez, as coordenadoras
Rita Roesener e Sueli
Manzini ministraram uma
palestra sobre o tema que
foi assistida por aproxima-
damente 80 moradores

daquele bairro.
No dia 25 outro bairro

de Avaré recebeu a Cam-
panha Doe Órgãos Salve
Vidas, o Jardim Paraíso
onde aconteceu o Proje-
to Municipal Prefeitura no
Bairro.

Em parceria com a
Rodo Rede Ipiranga e
Grupo Bizungão e com o
apoio das Faculdades
Eduvale, nos dias 27 e 28,
pelo terceiro ano conse-
cutivo, participando inclu-
sive como membro orga-
nizador, a Campanha Doe
Órgãos Salve Vidas aten-
deu mais de 800 pessoas
no Projeto Saúde na Es-
trada sendo a maioria mo-
toristas de caminhão que
puderam colocar em dia
vários assuntos ligados a
saúde como teste de gli-
cemia, verificação de
pressão, doenças sexual-
mente transmissíveis,
dengue, teste de visão,
tabagismo e IMC Índice
de Massa Corporal, acom-
panhados sempre dos
materiais informativos da
campanha.

Segundo a coordenado-
ra da campanha Rita Roe-
sener “Não podemos dei-
xar de levar incentivo e in-
formação para as pessoas,
pois muitas vezes por falta
conhecimento sobre o pro-
cesso de captação/doação
de órgãos muito se perde

e pessoas que necessitam
de uma doação demoram
mais tempo na fila de es-
pera. Atualmente a lei bra-
sileira diz que só a família
do paciente com morte en-
cefálica comprovada pode
autorizar a doação dos ór-
gãos”.
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 S I S T E M A   V I Á R I O :

A S S I S T Ê N C I A   S O C I A L :

No dia 29 de agosto,
nas dependências do
CRAS I - Centro de Re-
ferência da Assistência
Social -, localizado a Rua
Dari Silveira Barcelos nº
102, Brabância, foi reali-
zada uma reunião sócio
educativa do Programa
Municipal de Transferên-
cia de Renda “Renda Mí-
nima”. A reunião abordou
o tema Planejamento Fa-
miliar e teve a participa-
ção das palestrantes Hilda
Gambini e Fabiana Gus-
son, ambas, enfermeiras
da Casa da Mulher.

Os participantes recebe-
ram orientações sobre os
métodos contraceptivos,
sendo eles: camisinha, anti-

Beneficiários do Programa Renda Mínima participaram
de palestra sobre planejamento familiar no CRAS I

concepcional oral e injetável,
DIU, diafragma, bem como,
sobre os métodos contra-
ceptivos definitivos que são
a laqueadura e vasectomia.

A importância da rea-
lização de exames preven-
tivos para mulheres com
acompanhamento gineco-

lógico, como a Mamogra-
fia e Papanicolau, também
foi ressaltada nesta reu-
nião, reforçando aos mes-
mos que este acompanha-
mento é disponibilizado
gratuitamente pelos Postos
de Saúde do município.

A reunião foi de suma

importância para os be-
neficiários do Programa
Renda Mínima, pois os
mesmos puderam escla-
recer suas dúvidas sobre
esses métodos e tiveram
a oportunidade de conhe-
cer o trabalho desenvol-
vido na Casa da Mulher.

Na última sexta-feira,
31, a Prefeitura Municipal
da Estância Turística de
Avaré recebeu a visita do
superintendente do DNIT
em São Paulo, Ricardo
Rossi Madalena e das re-
presentantes da Dynatest
Engenharia, Paloma e Lu-
ciana Barbosa Ribeiro,
responsáveis pelo desen-
volvimento do projeto.

O túnel prolongará a
Rua Alagoas e será um elo
de conexão rápida entre os
Bairros Água Branca e
Vila Jardim, permitindo o
escoamento do tráfego
que hoje se concentra no
pontilhão do Bairro Bra-
bância e no estreito túnel
que sai de um entronca-
mento da Avenida João
Vitor de Maria.

A reestruturação do
sistema viário é meta do

LIGAÇÃO GRATUÍTA

Superintendente do DNIT faz vistorias no local
onde será construído túnel da Rua Alagoas

Governo Municipal e pre-
vê a interligação de forma
direta através de um túnel
que passará embaixo da
linha férrea pela Rua Ala-
goas e Lineu Prestes, até
a Vila Jardim.

Para a realização da
obra, o DNIT – Departa-
mento Nacional de Infra-
estrutura Terrestre – con-
tratou a empresa Dynatest
para desenvolver o proje-
to da obra, que se faz ne-
cessário para a liberação
dos recursos, que serão
provenientes de emendas
parlamentares.

O recurso constará na
LDO – Lei de Diretrizes
Orçamentárias, que será
votada ainda este ano, o
que possibilita que o re-
curso conste no orçamen-
to de 2013, ano em que
as obras serão iniciadas.


