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D E S E N V O L V I M E N T O :

F E R I A D O :

Convênios assinados em São Paulo somam
mais R$ 2,5 milhões de conquistas para Avaré

Nos últimos 3 dias, os
convênios assinados pelo
Governo Municipal em São
Paulo somam mais R$ 2,5
milhões de conquistas para
Avaré. Na semana passada,
Avaré recebeu duas novas
Bases Comunitárias da Po-
lícia Militar, no valor de R$
118 mil cada, somando R$
236 mil.

Um dos convênios foi
assinado na Secretaria de
Estado do Desenvolvi-
mento Social, para a im-

plantação de uma Creche
Escola no município. Cada
unidade (obras e equipa-
mento) custa em média R$
1 milhão e tem capacida-
de de atendimento de 70
a 150 crianças. A contra-
partida do município é ofe-
recer terreno de sua pro-
priedade, com 2 mil me-
tros quadrados, abasteci-
do de rede de água, esgo-
to, energia, telefonia e di-
visas muradas.

Página 12.
Maquete da Creche Escola,
mais uma grande conquista
para AvaréESPORTES

Pré Congresso dos Jogos
Regionais 2012 será realizado

no próximo dia 25
Página 29.

Finalizada a pintura externa do Ginásio Kim Negrão

CULTURA

Grupo de dança
Chemical Funk se

apresenta em Avaré
no próximo dia 13

Página 38

Confiram os locais de prova dos concursos 001 e 002/2012
e do Processo Seletivo 001/2012. A partir da página 25.

Espetáculo “Paixão de Cristo” em edição especial acontece
hoje a partir das 20h30 na Concha Acústica Página 40.
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Arcor comunica recall de ovos de Páscoa Rapun-
zel 150g por presença de microfuro na embalagem
plástica que acondiciona o brinquedo contido no ovo.
Procon-SP orienta sobre os direitos do consumidor.

A Arcor do Brasil comunicou ao público, em 03
de abril, que está retirando do mercado os lotes 12.024
a 12.035, 12.037 a 12.044 do ovo da Páscoa choco-
late ao leite da marca Rapunzel 150g, data de fabri-
cação entre 24 de janeiro a 13 de fevereiro de 2012
e validade até 31 de dezembro do mesmo ano, devi-
do a constatação da presença de microfuro na em-
balagem plástica que acondiciona o brinquedo conti-
do no ovo de Páscoa, por onde pode ter ocorrido a
transferência de odor do brinquedo para o chocola-
te, alterando assim o seu sabor e aroma originais.

No comunicado, a empresa informa que o ovo de
chocolate Rapunzel 150 g não causa qualquer risco
à saúde, porém, em alguns casos, o odor mais forte
ou ingestão podem provocar desconforto e mal-estar
momentâneos. Informa, ainda, que já está recolhen-
do estes ovos dos pontos de venda/distribuidores.

Para o consumidor efetuar a troca ou tirar dúvi-
das a Arcor disponibiliza os telefones 0800 772 7717
e 0800 055 8450, o email atendimento@arcor.com
ou pelo site www.arcor.com.br.

O Procon-SP orienta os consumidores sobre seus
direitos e acompanha atentamente convocações des-
se tipo, como procedimento incorporado à sua dinâ-
mica de trabalho. A empresa deverá apresentar os
esclarecimentos que se fizerem necessários, con-

DEFESA DO CONSUMIDOR

Procon-SP orienta sobre recall de
ovos de Páscoa Rapunzel da Arcor

forme determina o Código de Defesa do Consumi-
dor, inclusive com informações claras e precisas so-
bre os riscos para o consumidor.

O que diz a lei:
O Código de Defesa do Consumidor, em seu arti-

go 10, estabelece que: “O fornecedor não poderá
colocar no mercado de consumo produto ou serviço
que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de
nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança.

§ 1º O fornecedor de produtos e serviços que,
posteriormente à sua introdução no mercado de con-
sumo, tiver conhecimento da periculosidade que apre-
sentem, deverá comunicar o fato imediatamente às
autoridades competentes e aos consumidores, medi-
ante anúncios publicitários.”

Outra questão importante, que deve ser observa-
da pelos consumidores, refere-se à exigência do com-
provante de que o serviço foi efetuado, documento
que para sua segurança deverá ser conservado e
repassado adiante, em caso de venda. Caso tenha
sido comercializado mais de uma vez, o atual propri-
etário terá o mesmo direito ao reparo gratuito.

Os consumidores que já passaram por algum aci-
dente causado pelo defeito apontado poderão solici-
tar, por meio do Judiciário, reparação por danos
morais e patrimoniais, eventualmente sofridos.

Caso o consumidor encontre dificuldade na troca do
produto ou em ser atendido pela empresa poderá procu-
rar um Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor.

Fonte: Fundação Procon-SP

E L E I Ç Ã O :

A reivindicação é anti-
ga e muitos dos magistra-
dos que passaram pela 17ª
Zona Eleitoral da Comar-
ca de Avaré não a acata-
ram. A criação de uma
Seção Eleitoral para o Bal-
neário Costa Azul voltou
a ser assunto na Câmara
na sessão de segunda-fei-
ra, 26, por intermédio de
requerimento ao juiz Fa-
brício Orpheu Araújo em
nome dos moradores do
bairro e adjacências.

Trata-se de um pedido

Moradores reivindicam criação de uma
seção eleitoral para o Balneário Costa Azul

mais do que justo, pois
visa atender um significa-
tivo número de eleitores
que residem nas proximi-
dades da Represa Jurumi-
rim, como Costa Azul,
Santa Rita, Yris Beach,
Estribo, Porto Belo, Por-
to Miramar, Terra de São
Marcos, Ilha Verde, Pon-
ta dos Cambarás entre ou-
tros, sem contar os avare-
enses moradores nos vá-
rios loteamentos que ficam
do outro lado da Ponte
Carvalho Pinto, já no mu-

nicípio de Itaí.
Na justificativa do re-

querimento consta tam-
bém que o índice de abs-
tenção de eleitores em
Avaré nas últimas eleições
tem sido elevado, boa par-
te por causa dos morado-
res da região da represa
que têm que se deslocar
para a cidade para pode-
rem exercer seus direitos
de cidadão.

Vale destacar que todo
sistema de votação eletrô-
nico do TRE tem local

para ser instalado, a esco-
la municipal do Bairro
Costa Azul, localidade pró-
xima dos demais lotea-
mentos adjacentes que
tem estrutura suficiente
para atender a demanda de
eleitores.

Um fato que determi-
na urgência na criação des-
sa nova seção eleitoral
para o Balneário Costa
Azul é o prazo para mu-
danças no cadastro ou alis-
tamento eleitoral, que é 9
de maio.

 T U R I S M O :

No último dia 27, repre-
sentantes da Secretaria Mu-
nicipal de Turismo da Estân-
cia Turística de Avaré, na
companhia de Maria Apa-
recida, guia turística e repre-
sentante do COMTUR, es-
tiveram na Universidade
Anhembi Morumbi, São
Paulo, no intuito de receber
o Inventário Turístico do
Município.

O Inventário Turístico
da Estância Turística de
Avaré foi desenvolvido pe-
los alunos da Turma Ma5
/ Ma6 do curso de Turis-
mo da Universidade
Anhembi Morumbi, mi-
nistrado pela professora
Silvia Rubino.

Na oportunidade foi
oferecido um café da ma-
nhã, seguido da apresen-
tação dos projetos elabo-

RETIRE GRATUITAMENTE O SEMANÁRIO
OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

AVARÉ NO  PAÇO MUNICIPAL,
CENTRO ADMINISTRATIVO E

NAS BANCAS.

Plano Diretor terá
Inventário Turístico

Municipal
rados pelos alunos. Estes
projetos serão analisados
pela Secretaria Municipal
de Turismo, juntamente
com o COMTUR com a
finalidade de inserí-los no
Plano Diretor do municí-
pio, visando o desenvolvi-
mento turístico do Muni-
cípio.

Com o Inventário Tu-
rístico, uma exigência do
Plano diretor, a Secretaria
Municipal de Turismo vai
catalogar todos os pontos
turísticos da cidade, assim
como restaurantes, hotéis,
dentre outros. Com isso,
o município facilitará o
acesso dos turistas a esses
pontos e terá maior facili-
dade para realizar parceri-
as no intuito de fortalecer
e melhorar a atividade tu-
rística municipal.
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 042/12 – PROCESSO Nº. 201/12

Objeto: Aquisição de leites para pacientes do Ambulatório DST/AIDS.
Recebimento das Propostas: 09 de abril de 2012 das 08:00 horas
até 19 de abril de 2012  às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 19 de abril de 2012  das 13:35 às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 19 de abril de 2012  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 05 de abril de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 043/12 – PROCESSO Nº. 202/12
Objeto: Aquisição de mamadeiras e bicos de mamadeiras para as
CEI’s Municipais.
Recebimento das Propostas: 09 de abril de 2012 das 08:00 horas
até 20 de abril de 2012  às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 20 de abril de 2012  das 09:35 às 09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 20 de abril de 2012  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 05 de abril de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 044/12 – PROCESSO Nº. 203/12
Objeto: Aquisição de Flautas Doce para o Projeto de Música.
Recebimento das Propostas: 09 de abril de 2012 das 08:00 horas
até 20 de abril de 2012  às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 20 de abril de 2012  das 13:35 às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 20 de abril de 2012  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 05 de abril de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 045/12 – PROCESSO Nº. 204/12
Objeto: Aquisição de materiais elétricos para CEI’s, EMEB’s Educa-
ção Infantil e Ensino Fundamental.
Recebimento das Propostas: 09 de abril de 2012 das 08:00 horas
até 23 de abril de 2012  às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 23 de abril de 2012  das 09:35 às 09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 23 de abril de 2012  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 05 de abril de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 046/12 – PROCESSO Nº. 205/12
Objeto: Aquisição de materiais de serralheria para manutenção de
bens públicos.
Recebimento das Propostas: 09 de abril de 2012 das 08:00 horas
até 23 de abril de 2012  às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 23 de abril de 2012  das 13:35 às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 23 de abril de 2012  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 05 de abril de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 047/12 – PROCESSO Nº. 206/12
Objeto: Aquisição de aparelhos telefônicos e máquina digital para
diversos setores da municipalidade.
Recebimento das Propostas: 09 de abril de 2012 das 08:00 horas
até 24 de abril de 2012  às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 24 de abril de 2012  das 09:35 às 09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 24 de abril de 2012  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 05 de abril de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/12 – PROCESSO Nº. 207/12
Objeto: Aquisição de aparelhos celulares para monitores escolares
para cumprir a resolução SE nº 28.
Recebimento das Propostas: 09 de abril de 2012 das 08:00 horas
até 24 de abril de 2012  às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 24 de abril de 2012  das 13:35 às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 24 de abril de 2012  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 05 de abril de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 049/12 – PROCESSO Nº. 208/12
Objeto: Aquisição de materiais de escritório e esportivo para a Se-
cretaria Municipal de Esportes.
Recebimento das Propostas: 09 de abril de 2012 das 08:00 horas
até 25 de abril de 2012  às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 25 de abril de 2012  das 09:35 às 09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 25 de abril de 2012  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 05 de abril de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 025/12
PROCESSO Nº. 125/12

Objeto: Aquisição, instalação e treinamento de 01 máquina para con-
fecção de fraldas infantis e geriátricas.
Recebimento das Propostas: 09 de abril de 2012 das 08:00 horas
até 19 de abril de 2012  às 09:30 horas.
Abertura das Propostas: 19 de abril de 2012  das 09:35 às 09:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 19 de abril de 2012  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância T urística de Avaré, 05 de abril de 2012 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 008/12 – Processo nº. 034/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: FIGUEIREDO S/A.
Valor Total: R$ 15.751,90 (quinze mil setecentos e cinquent a e
um reais e noventa centavos).
Contrat ada: IRMÃOS SOLDERA  LTDA.
Valor Total: R$ 29.349,40 (vinte e nove mil trezentos e quarent a
e nove reais e quarenta centavos).
Objeto: Aquisição de material de construção.
Data da Assinatura do Contrato: 30/01/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 012/12 – Processo nº. 055/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: GUARNIER & GUARNIER L TDA – ME.
Objeto: Aquisição de camisetas para o Campeonato Brasileiro de
Futebol Americano.
Valor Global:  R$ 1.680,00 (hum mil seiscentos e oitent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 07/02/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 013/12 – Processo nº. 056/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: MARIA  REGINA MARTINS MATERIAIS ELÉTRICOS – ME.
Objeto:  Aquisição de material elétrico para o Bolsa Família.
Valor Global:  R$ 2.257,49 (dois mil duzentos e cinquent a e sete
reais quarenta e nove  centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 02/02/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 016/12 – Processo nº. 062/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: INSTITUTO HYGIA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO
SOC IAL.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços médi-
cos de exames de diagnósticos, sendo ultrassom, colonoscopia e
endoscopia.
Valor Global:  R$ 124.500,00 (cento e vinte e quatro mil e qui-
nhentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 07/02/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 017/12 – Processo nº. 063/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: INSTITUTO HYGIA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços médi-
cos de Plantões Médicos no SAMU.
Valor Global:  R$ 270.000,00 (duzentos e setent a mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 07/02/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 020/12 – Processo nº. 069/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: DEPÓSITO DE TINTAS AVARÉ LTDA.
Objeto:  Aquisição de material de pintura para a reforma dos banhei-
ros do Camping Municipal.
Valor Global:  R$ 935,00 (novecentos e trint a e cinco reais).
Data da Assinatura do Contrato: 10/02/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 022/12 – Processo nº. 071/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: FABRÍCIO FERNANDO PORT O FERREIRA – EPP.
Objeto:  Aquisição de produtos de limpeza para diversos departamentos.
Valor Global:  R$ 4.479,27 (quatro mil quatrocentos e setent a e
nove reais vinte e sete  centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 14/02/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 024/12 – Processo nº. 074/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: MALUF & TINÓS L TDA - ME
Objeto:  Aquisição de cartuchos.
Valor Global:  R$ 250,00 (duzentos e cinquent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 14/02/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 025/12 – Processo nº. 075/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: FABRÍCIO FERNANDO PORTO FERREIRA – EPP.
Objeto:  Aquisição de fraldas descartáveis geriátricas.
Valor Global:  R$ 23.304,00 (vinte e três mil trezentos e quatro reais).
Data da Assinatura do Contrato: 14/02/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 026/12 – Processo nº. 077/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: IRMÃOS SOLDERA  LTDA.
Objeto:  Aquisição de ferramentas para a Secretaria do Meio Ambiente.
Valor Global:  R$ 5.956,40 (cinco mil novecentos e cinquent a e
seis reais quarenta  centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 15/02/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 027/12 – Processo nº. 078/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: GUARNIER & GUARNIER L TDA – ME.
Objeto:  Aquisição de medalhas e troféus.
Valor Global:  R$ 6.734,00 (seis mil setecentos e trint a e quatro reais).
Data da Assinatura do Contrato: 15/02/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 028/12 – Processo nº. 080/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: AVABAN PROMOÇÕES E EVENT OS LTDA ME.
Objeto: Locação, instalação e manutenção de 02 (dois) banheiros
químicos para o Costa Azul no período do Carnaval.
Valor Global:  R$ 3.520,00 (três mil quinhentos e vinte reais).
Data da Assinatura do Contrato: 17/02/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 031/12 – Processo nº. 086/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: HOSTGATOR BRASIL  HOSPEDAGEM E SUPORTE
TÉCNICO PARA PÁGINAS DA INTERNET LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de hos-
pedagem do site oficial da Prefeitura e serviço de e-mail.
Valor Global:  R$ 299,88 (duzentos e novent a e nove reais oiten-
ta e oito centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 06/03/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 033/12 – Processo nº. 089/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: MALUF & TINÓS L TDA – ME.
Objeto:  Aquisição de cartuchos para as Secretarias de Indústria e
Comércio e Cultura.
Valor Global:  R$ 1.010,00 (hum mil e dez reais).
Data da Assinatura do Contrato: 24/02/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 034/12 – Processo nº. 088/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: PONTUAL  MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E
INFORMÁTICA LTDA – EPP
Objeto:  Aquisição de 500 caixas box para arquivo.
Valor Global:  R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 20/03/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 035/12 – Processo nº. 090/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RICARDO FILGUEIRAS GOMES 17395807880.
Objeto:  Contratação de empresa para locação de brinquedos para
Prefeitura no Bairro.
Valor Global:  R$ 850,00 (oitocentos e cinquent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 24/02/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 036/12 – Processo nº. 091/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: NUTRI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA.
Objeto:  Aquisição de sacos de adubo e calcário dolomítico.
Valor Global:  R$ 1.410,00 (hum mil quatrocentos e dez reais).
Data da Assinatura do Contrato: 24/02/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 037/12 – Processo nº. 092/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFES-
SORES E EVENTOS TANTAS PALAVRAS LTDA ME.
Objeto:  Realização de Oficina Pedagógica para Capacitação de Pro-
fessores da EJA  I e II
Valor Global:  R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e novent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 22/03/2012.
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Modalidade: Dispensa nº. 041/12 – Processo nº. 096/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: PROERGE – INSTALAÇÕES E ELETRIFICAÇÕES L TDA.
Objeto:  Aquisição de material elétrico para a Secretaria de Gabinete.
Valor Global:  R$ 5.940,05 (cinco mil novecentos e quarent a re-
ais e cinco centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 19/03/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 043/12 – Processo nº. 097/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: BALASKA  EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO LTDA.
Objeto:  Aquisição de protetor solar para a Secretaria do Meio Ambiente.
Valor Global:  R$ 2.220,00 (dois mil duzentos e vinte reais).
Data da Assinatura do Contrato: 28/02/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 044/12 – Processo nº. 098/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: TECNOSERRAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUI-
PAMENTOS LTDA – ME.
Objeto:  Aquisição de 10 (dez) lâminas 330 mmx1.
Valor Global:  R$ 300,00  (trezentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 02/03/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 046/12 – Processo nº. 105/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: BANDEIRA  HUM CONFECÇÕES LTDA EPP.
Objeto: Aquisição de 02 (duas) bandeiras do Movimento LGBT com
suporte e Pedestal.
Valor Global:  R$ 398,00 (trezentos e novent a e oito  reais).
Data da Assinatura do Contrato: 02/03/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 047/12 – Processo nº. 106/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: MALUF & TINÓS L TDA – ME.
Objeto:  Serviço de manutenção em impressora multifuncional Kyocera
KM 1820 com troca de peças.
Valor Global:  R$ 1.076,00 (hum mil setent a e seis reais).
Data da Assinatura do Contrato: 02/03/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 048/12 – Processo nº. 107/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: GRIL GRÁFICA E REPRESENTAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.
Objeto:  Aquisição de 500 livros de trânsito.
Valor Global:  R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 02/03/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 050/12 – Processo nº. 1 10/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: INSTITUTO HYGIA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
Objeto:  Contratação de empresa para prestação de serviço de plan-
tões médicos no Pronto Socorro Municipal.
Valor Global:  R$ 336.800,00 (trezentos e trint a e seis mil e oito-
centos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 01/03/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 051/12 – Processo nº. 126/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: MALUF & TINÓS L TDA – ME.
Objeto: Contratação de empresa para limpeza e serviço de manuten-
ção em equipamentos com troca de peças e recargas de toner.
Valor Global:  R$ 880,00 (oitocentos e oitent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 07/03/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 052/12 – Processo nº. 127/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS
CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA.
Objeto:  Aquisição de 250 frascos de 200 ml de Cubitan.
Valor Global:  R$ 3.000,00 (três mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 07/03/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 057/12 – Processo nº. 140/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: FIGUEIREDO S/A.
Objeto:  Aquisição de material hidráulico.
Valor Global:  R$ 190,47 (cento e novent a reais quarent a e sete
centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 12/03/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 058/12 – Processo nº. 141/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
Objeto:  Aquisição de 100 unidades de Equipo com filtro – Giraset.
Valor Global:  R$ 1.700,00 (hum mil setecentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 09/03/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 059/12 – Processo nº. 142/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ADEMIR CARLOS DE CAMARGO CORRÊA ME.
Objeto: Contratação de mão de obra especializada para reconstru-
ção de parte de muro de alvenaria e concreto armado e calçada na
Rua Vital Brasil.
Valor Global:  R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 13/03/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 060/12 – Processo nº. 143/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ADEMIR CARLOS DE CAMARGO CORRÊA ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada em mão de obra para
recolocação de guias e lajotas em várias ruas da cidade.
Valor Global:  R$ 7.960,00 (sete mil novecentos e sessent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 13/03/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 061/12 – Processo nº. 148/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: FONEMASTER TELEINFORMÁTICA  LTDA.
Objeto:  Aquisição de material telefônico.
Valor Global:  R$ 550,20 (quinhentos e cinquent a reais e vinte
centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 12/03/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 063/12 – Processo nº. 159/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: NELI MARTINS LOPES – ME.
Objeto:  Confecção de uniformes para a Central de Alimentação Municipal.
Valor Global:  R$ 13.997,60 (treze mil novecentos e novent a e
sete reais sessenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 16/03/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 064/12 – Processo nº. 160/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: LUIZ ANTONIO SANTIAGO AVARÉ ME.
Objeto:  Manutenção em veículo da Guarda Municipal com troca de
peças, mão de obra mecânica e funilaria.
Valor Global:  R$ 3.276,50 (três mil duzentos e setent a e seis
reais e cinquenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 16/03/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 066/12 – Processo nº. 163/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: JOSÉ EDUARDO JA VARO AVARÉ ME.
Objeto:  Serviço de apoio ao evento Miss Gay Avaré, a ser realizado
dia 17/03/12 com fornecimento de sonorização e iluminação.
Valor Global:  R$ 3.000,00 (três mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 16/03/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 067/12 – Processo nº. 177/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RICARDO FILGUEIRAS GOMES 17395807880.
Objeto:  Locação de brinquedos para “Prefeitura no Bairro”.
Valor Global:  R$ 850,00 (oitocentos e cinquent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 21/03/2012.

Modalidade: Dispensa nº. 070/12 – Processo nº. 192/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: LUIZ ALEXANDRE SAUER P ALOMBARINI – ME.
Objeto:  Aquisição de soluções e material de consumo para o Pronto
Socorro.
Valor Global:  R$ 2.988,60 (dois mil novecentos e oitent a e oito
reais e sessenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 29/03/2012.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 003/12 – Processo nº. 005/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: PEDRO VILLEN NETO ME.
Objeto:  Contratação de empresa para fornecimento de 6.000 refei-
ções para o Corpo de Bombeiros de Avaré.
Valor Global: R$ 69.000,00 (sessent a e nove mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 07/02/12.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 005/12 – Processo nº. 012/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS DROGARIA EPP.
Objeto:  Registro de Preços para aquisição de medicamentos da Rede
Básica de Saúde e Pronto Socorro Municipal.
Valor Global: Desconto de 01% (um por cento) sobre a Tabela de
Preços divulgada no site do Ministério da Saúde, Secretaria Executi-
va – CMED, Lista de Preços de Medicamentos – PREÇOS FÁBRI-
CA, ICMS 18%.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 006/12 – Processo nº. 014/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: CIRÚRGICA  NOVA ERA COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME.
Objeto:  Registro de Preços para aquisição de materiais descartáveis
hospitalares para atender toda a Rede Básica de Saúde e Pronto
Socorro Municipal.
Valor Global: Desconto de 01% (um por cento) sobre a Tabela de
Preços divulgada no site do Ministério da Saúde, BPS (Banco de
Preços em Saúde).
Data da Assinatura do Contrato: 05/03/12.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 009/12 – Processo nº. 018/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: VIAÇÃO LIRA  LTDA.
Objeto:  Contratação de empresa para locação de 10 (dez) veículos
para Transporte Escolar.
Valor Global: R$ 722.500,00 (setecentos e vinte e dois mil qui-
nhentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 13/02/12.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 013/12 – Processo nº. 022/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: JOSÉ GERALDO CAMILO DE GODOY ME.
Objeto:  Contratação de empresa para prestação de serviços de salva
vidas no Camping e Bairro Costa Azul.
Valor Global: R$ 42.500,00 (quarent a e dois mil e quinhentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 26/03/12.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 015/12 – Processo nº. 032/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: JOSÉ GERALDO CAMILO DE GODOY ME.
Objeto:  Contratação de empresa para serviços de monitoramento e
pessoal de rotina disciplinar.
Valor Global: R$ 8.123,00 (oito  mil cento e vinte e três reais).
Data da Assinatura do Contrato: 17/02/12.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 016/12 – Processo nº. 053/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Objeto:  Contratação de empresa para prestação de serviços de Link
Dedicado de Acesso à Internet de 10 Mbps.
Valor Global: R$ 108.000,00 (cento e oito  mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 24/02/12.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 017/12 – Processo nº. 054/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: P.V.T. COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA ME.
Objeto:  Contratação de empresa para locação de 74 (setenta e qua-
tro) multifuncionais, pelo período de 12 meses, assistência técnica
integral de serviços componentes, todo o material de consumo ne-
cessário para a produção das impressões e cópias, para diversos
setores desta municipalidade.
Valor Global: R$ 56.399,00 (cinquent a e seis mil trezentos e no-
venta e nove  reais).
Data da Assinatura do Contrato: 29/02/12.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 018/12 – Processo nº. 057/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA ME.
Objeto:  Contratação de empresa para confecção de material gráfico
para uso no CS I.
Valor Global: R$ 6.982,00 (seis mil novecentos e oitent a e dois reais).
Data da Assinatura do Contrato: 21/03/12.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 020/12 – Processo nº. 066/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: ÓTICA  SOLAN LTDA ME.
Objeto:  Aquisição de 51 unidades de óculos completos para pacien-
tes da Secretaria Municipal da Saúde.
Valor Global: R$ 5.406,00 (cinco mil quatrocentos e seis  reais).
Data da Assinatura do Contrato: 07/03/12.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 022/12 – Processo nº. 076/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: CARLOS ALBERTO RIBEIRO E OUTROS.
Objeto:  Aquisição de 10.000 quilos de peixes para o evento Torneio
de Pesca.
Valor Global: R$ 75.000,00 (setent a e cinco  mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 20/03/12.
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Modalidade: Pregão Presencial nº. 024/12 – Processo nº. 082/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: SANTEC F ABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUT OS
DE LIMPEZA LTDA EPP.
Objeto:  Aquisição de materiais de construção para o Teatro Municipal.
Valor Global: R$ 4.682,62 (quatro mil seiscentos e oitent a e dois
reais sessenta e dois centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 19/03/12.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 026/12 – Processo nº. 099/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Objeto:  Aquisição de cestas básicas para pessoas em tratamento
de tuberculose e pacientes  com HIV/AIDS.
Valor Global: R$ 47.708,50 (quarent a e sete mil setecentos e
oito reais e cinquenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 21/03/12.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 028/12 – Processo nº. 1 11/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: BARRACAS JOLL YMAR LTDA ME.
Objeto:  Aquisição e instalação de lona e estrutura para cobertura
dos Box de artesãos do lanchódromo.
Valor Global: R$ 17.870,00 (dezessete mil oitocentos e setent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 28/03/12.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 029/12 – Processo nº. 1 12/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: DORIVAL DIONÍZIO GOMES – ME.
Objeto:  Aquisição de gás para a Secretaria Municipal da Saúde.
Valor Global: R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 28/03/12.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 030/12 – Processo nº. 121/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: ANAGE – COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP.
Objeto:  Aquisição de peças para caminhão Ford cargo 1722 -  placa
CPV 4260.
Valor Global: R$ 8.472,50 (oito mil quatrocentos e setent a e dois
reais e cinquenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 29/03/12.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 031/12 – Processo nº. 122/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: MARIA ANGÉLICA FONSECA VENTURINI – ME.
Objeto:  Aquisição de hortifrutis pelo período de 06 meses para a
Central de Alimentação Municipal.
Valor Global: R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 29/02/12.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 003/12 – Processo nº. 031/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: TERRA  PRETA REFORMADORA, COMÉRCIO DE
PNEUS E COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA.
Objeto: Aquisição de pneus para a frota de transporte escolar.
Valor Global: R$ 46.904,00 (quarent a e seis mil novecentos e
quatro reais).
Data da Assinatura do Contrato: 24/02/12

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 004/12 – Processo nº. 033/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: SANTEC F ABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUT OS
DE LIMPEZA LTDA EPP.
Objeto: Aquisição de colchonetes para CEI’s (creches).
Valor Global: R$ 41.984,00 (quarent a e um mil novecentos e
oitenta e quatro reais).
Data da Assinatura do Contrato: 28/02/12

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 005/12 – Processo nº. 035/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: TERRA  PRETA REFORMADORA, COMÉRCIO DE
PNEUS E COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA.
Objeto: Aquisição de pneus para veículo da Guarda Municipal.
Valor Global: R$ 1.440,00 (hum mil quatrocentos e quarent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 29/02/12.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 006/12 – Processo nº. 041/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: SANTEC F ABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUT OS
DE LIMPEZA LTDA EPP.
Objeto: Aquisição de material descartável e de embalagem para a
Cozinha Piloto.
Valor Global: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 29/02/12

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 007/12 – Processo nº. 043/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: ANTÔNIO BIZARI MA TERIAIS DE LIMPEZA ME.
Objeto: Aquisição de material de limpeza para as Unidades de Saúde.
Valor Global: R$ 1 1.398,08 (onze mil trezentos e novent a e oito
reais e oito  centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 01/03/12

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 008/12 – Processo nº. 044/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: CÉLIO MILO DE ANDRADE ME.
Objeto: Aquisição de pneus para a Secretaria Municipal de Transpor-
tes e Sistema Viário.
Valor Global: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 02/03/12.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 009/12 – Processo nº. 045/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: VETMAX PRODUT OS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP.
Objeto: Aquisição de medicamentos para castração de animais.
Valor Global: R$ 13.999,56 (treze mil novecentos e novent a e
nove reais cinquenta e seis centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 09/03/12.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 010/12 – Processo nº. 046/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: SANTEC FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUT OS
DE LIMPEZA LTDA EPP.
Objeto: Aquisição de materiais de higienização para Creches.
Valor Global: R$ 63.394,26 (sessent a e três mil trezentos e no-
venta e quatro reais vinte e seis centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 06/03/12.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 01 1/12 – Processo nº. 050/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: RICARDO RÚBIO ME.
Objeto: Aquisição de leites/suplementos.
Valor Global: R$ 212.960,50 (duzentos e doze mil novecentos e
sessenta reais e cinquenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 07/03/12

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 012/12 – Processo nº. 058/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: F.B.M. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
Objeto: Aquisição de fitas para medir glicemia.
Valor Global: R$ 68.000,00 (sessent a e oito mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 08/03/12

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 013/12 – Processo nº. 059/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
Objeto: Aquisição de produtos odontológicos para a Saúde Bucal.
Valor Global: R$ 20.900,00 (vinte mil e novecentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 08/03/12.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 015/12 – Processo nº. 084/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: SANTEC FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUT OS
DE LIMPEZA LTDA EPP.
Objeto: Aquisição de material de limpeza para a Central de Alimenta-
ção Municipal.
Valor Global: R$ 1.919,00 (hum mil novecentos e dezenove reais).
Data da Assinatura do Contrato: 20/03/12

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 016/12 – Processo nº. 100/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA.
Objeto: Aquisição de pneus para diversos setores da Secretaria Mu-
nicipal da Saúde.
Valor Global: R$ 95.560,00 (novent a e cinco mil quinhentos e
sessenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 21/03/12.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 018/12 – Processo nº. 1 15/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: SANTEC FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUT OS
DE LIMPEZA LTDA EPP.
Objeto: Aquisição de fraldas e absorventes para atender os manda-
dos judiciais.
Valor Global: R$ 9.628,80 (nove mil seiscentos e vinte e oito
reais e oitenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 28/03/12.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 019/12 – Processo nº. 1 16/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: SANTEC F ABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUT OS
DE LIMPEZA LTDA EPP.
Objeto: Aquisição de gêneros de supermercado para diversos seto-
res da Saúde.
Valor Global: R$ 86.599,21 (oitent a e seis mil quinhentos e no-
venta e nove reais vinte e um centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 29/03/12.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 021/12 – Processo nº. 1 18/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: F.J. SANTOS SUPRIMENTOS LTDA EPP.
Objeto: Aquisição de papel sulfite para o Programa Bolsa Família.
Valor Global: R$ 2.035,00 (dois mil trint a e cinco reais).
Data da Assinatura do Contrato: 30/03/12.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 022/12 – Processo nº. 1 19/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: TECMA T COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
INFORMÁTICA LTDA ME.
Objeto: Aquisição de materiais de informática para o Bolsa Família.
Valor Global: R$ 1.160,00 (hum mil cento e sessent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 02/04/12.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 024/12 – Processo nº. 124/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: JAIRO ANTÔNIO ZANATTA ME.
Objeto: Aquisição e instalação de 01 (uma) estação de trabalho para
o Departamento de Análise e Conferência (DAC).
Valor Global: R$ 1.360,00 (hum mil trezentos e sessent a reais).
Data da Assinatura do Contrato: 05/04/12.

EXTRATO DE CONTRATO DE TOMADA DE PREÇOS
Modalidade: T omada de Preços nº 020/1 1 – Processo nº. 470/1 1
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: REÚSA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para elaboração de Projeto de En-
cerramento e Recuperação do Antigo “Lixão” Municipal.
Valor Global: R$ 1 14.990,00 (cento e catorze mil novecentos e
noventa reais).
Data da Assinatura do Contrato: 02/03/2012

Modalidade: T omada de Preços nº 001/12 – Processo nº. 010/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS L TDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada para recuperação de
pavimentação asfáltica em diversas vias públicas de Avaré.
Valor Global: R$ 168.765,93  (cento e sessent a e oito mil sete-
centos e sessenta e cinco reais noventa e três centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 17/02/2012

Modalidade: T omada de Preços nº 002/12 – Processo nº. 038/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: SANORTE SANEAMENT O E CONSTRUÇÕES LTDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de
materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra para execução de
reforma do Campo do Bairro Paineiras.
Valor Global: R$ 136.242,52  (cento e trint a e seis mil duzentos e
quarenta e dois reais cinquenta e dois centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 01/03/2012

Modalidade: T omada de Preços nº 003/12 – Processo nº. 052/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: FRANÇA  CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de
materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra para execução da
ampliação da Unidade Básica de Saúde do Jardim Brasil.
Valor Global: R$ 128.264,51  (cento e vinte e oito mil duzentos e
sessenta e quatro reais cinquenta e um centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 09/03/2012

EXTRATO DE CONTRATO CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Modalidade: Concorrência Pública nº. 005/1 1 – Processo nº. 155/1 1
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ado: ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVI-
ÇOS LTDA.
Objeto:  Contratação de empresa especializada para fornecimento de
materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra para execução de
serviços de manutenção e conservação geral da EMEB “Profª Maria
Nazareth Abs Pimentel”.
Valor Global: R$ 168.793,59 (cento e sessent a e oito mil sete-
centos e noventa e três reais cinquenta e nove centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 28/03/2012.
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EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: INEXIGIBILIDADE nº. 004/12 – Processo nº. 042/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contrat ada: EDITORA MODERNA LTDA.
Objeto:  Aquisição de cadernos do Projeto “Aprova Brasil”.
Valor Global:  R$ 137.664,00 (cento e trint a e sete mil seiscentos
e sessenta e quatro reais).
Data da Assinatura do Contrato: 01/02/2012.

EXTRATO DE CONTRATO DE CONVITE
Modalidade: Convite nº. 002/12 – Processo nº. 030/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: DANILO AUGUSTO SENEGALIA 35480780875.
Objeto:  Contratação de empresa para fornecimento de curso de vio-
lão para iniciantes e avançado.
Valor Global: R$ 1 1.400,00 (onze mil e quatrocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 12/03/2012.

Modalidade: Convite nº. 005/12 – Processo nº. 047/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: JULIANO ROGER MACHADO DE OLIVEIRA
32756050890.
Objeto:  Contratação de empresa para fornecimento de Curso de Te-
atro para faixas etárias de 04 anos a idade adulta.
Valor Global: R$ 14.400,00 (catorze mil e quatrocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 09/03/2012.

Modalidade: Convite nº. 006/12 – Processo nº. 136/12
Contrat ante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: FÁTIMA S.C. TRINCA PEÇAS ME.
Objeto:  Prestação de serviços de mão de obra e fornecimento de
peças para reforma geral da máquina Michigan 55C e Motoniveladora
Patrol 140B.
Valor Global: R$ 73.678,00 (setent a e três mil seiscentos e se-
tenta e oito  reais).
Data da Assinatura do Contrato: 23/03/2012.

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 JOSÉ GERALDO CAMILO DE GODOY ME , objetivando a
contratação de empresa para prestação de serviços de salva vidas no
Camping e Bairro Costa Azul, relativa ao Pregão Presencial nº. 012/
12 – Processo nº. 022/12 - Homologado em: 26/03/2012 .

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 JOSÉ GERALDO CAMILO DE GODOY ME ,
objetivando a contratação de empresa para serviços de monitoramento
e pessoal de rotina disciplinar, relativa ao Pregão Presencial nº.
015/12 – Processo nº. 032/12 - Homologado em: 17/02/2012 .

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 Em-
presa MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA ME, objetivando a con-
fecção de material gráfico para uso no CS I, relativa ao Pregão Presencial
nº. 018/12 – Processo nº. 057/12 - Homologado em: 21/03/2012 .

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 ÓTICA SOLAN LTDA ME, objetivando aquisição
de 51 unidades de óculos completos para pacientes da Secretaria da
Saúde, relativa ao Pregão Presencial nº. 020/12 – Processo nº.
066/12 - Homologado em: 07/03/2012 .

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 CARLOS ALBERTO RIBEIRO E OUTROS,
objetivando aquisição de 10.000 quilos de peixes para o evento Tor-
neio de Pesca, relativa ao Pregão Presencial nº. 022/12 – Proces-
so nº. 076/12 - Homologado em: 20/03/2012 .

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 SANTEC FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRO-
DUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP, objetivando aquisição de materiais
de construção para o Teatro Municipal, relativa ao Pregão Presencial
nº. 024/12 – Processo nº. 082/12 - Homologado em: 19/03/2012 .

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 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA, objetivando aquisição de cestas básicas para pessoas em
tratamento de tuberculose e pacientes com HIV/AIDS, relativa ao
Pregão Presencial nº. 026/12 – Processo nº. 099/12 - Homologa-
do em: 21/03/2012 .

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 BARRACAS JOLL YMAR LTDA ME, objetivando
aquisição e instalação de lona e estrutura para cobertura dos Box de
artesãos do lanchódromo, relativa ao Pregão Presencial nº. 028/12
– Processo nº. 1 11/12 - Homologado em: 28/03/2012 .

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 DORIVAL DIONÍZIO GOMES - ME, objetivando aquisição de
gás para a Secretaria da Saúde, relativa ao Pregão Presencial nº.
029/12 – Processo nº. 1 12/12 - Homologado em: 28/03/2012 .

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 ANAGE – COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
EPP, objetivando aquisição de peças para caminhão ford cargo 1722
– placa CPV 4260, relativa ao Pregão Presencial nº. 030/12 – Pro-
cesso nº. 121/12 - Homologado em: 29/03/2012 .

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 MARIA ANGÉLICA FONSECA VENTURINI – ME,
objetivando aquisição de hortifrutis pelo período de 06 meses para a
Central de Alimentação Municipal, relativa ao Pregão Presencial nº.
031/12 – Processo nº. 122/12 - Homologado em: 29/03/2012 .

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dispos-
to no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a
Empresa SANTEC FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUT OS DE
LIMPEZA LTDA EPP, objetivando a aquisição de fraldas e absorventes
para atender aos mandados judiciais, relativa ao Pregão Eletrônico
nº. 018/12 – Processo nº. 1 15/12 - Homologado em: 28/03/2012 .

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 SANTEC FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUT OS DE
LIMPEZA LTDA EPP, objetivando a aquisição de gêneros de super-
mercado para diversos setores da Saúde, relativa ao Pregão Eletrôni-
co nº. 019/12 – Processo nº. 1 16/12 - Homologado em: 29/03/2012 .

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 F.J. SANTOS SUPRIMENTOS LTDA EPP,
objetivando a aquisição de papel sulfite para o Programa Bolsa Famí-
lia, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 021/12 – Processo nº. 1 18/12
- Homologado em: 30/03/2012 .

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 TECMAT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
INFORMÁTICA LTDA ME, objetivando a aquisição de materiais de
informática para o Bolsa Família, relativa ao Pregão Eletrônico nº.
022/12 – Processo nº. 1 19/12 - Homologado em: 02/04/2012 .

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 JAIRO ANTÔNIO ZANATTA ME, objetivando a aquisição e
instalação de 01 (uma) estação de trabalho para o Departamento de
Análise e Conferência (DAC), relativa ao Pregão Eletrônico nº. 024/
12 – Processo nº. 124/12 - Homologado em: 05/04/2012 .

ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº. 022/12 – Processo nº. 076/12

Fica adjudicado a Empresa CARLOS ALBERTO RIBEIRO E OU-
TROS, com valor total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais),
objetivando aquisição de 10.000 quilos de peixes para o evento Tor-
neio de Pesca. – adjudicado em: 20/03/2012.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 034/12 – Processo nº. 088/12

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa PONTUAL MATE-
RIAIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA - EPP, com valor
global de R$ 6.000,00 (seis mil  reais)  objetivando aquisição de 500
caixas box para arquivo, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/
93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20 de março de 2012 –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 037/12 – Processo nº. 092/12
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa CURSO DE FOR-
MAÇÃO PERMANENTE DE PROFESSORES E EVENTOS TANTAS
PALAVRAS LTDA ME, com valor global de R$ 7.990,00 (sete mil no-
vecentos e noventa reais)  objetivando realização da Oficina Pedagó-
gica para Capacitação de Professores da EJA I e II, com fulcro no artigo
24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré,
22 de março de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 041/12 – Processo nº. 096/12
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa PROERGE – INS-
TALAÇÕES E ELETRIFICAÇÕES L TDA, com valor global de R$
5.940,05 (cinco mil novecentos e quarenta reais e cinco centa-
vos)  objetivando aquisição de material elétrico para a Secretaria de
Gabinete, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 19 de março de 2012 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 047/12 – Processo nº. 106/12
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa MALUF & TINÓS
LTDA - ME, com valor global de R$ 1.076,00 (hum mil setent a e seis
reais)  objetivando serviço de manutenção em impressora multifuncional
Kyocera KM 1820 com troca de peças, com fulcro no artigo 24 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 02 de mar-
ço de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 051/12 – Processo nº. 126/12
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa MALUF & TINÓS
LTDA - ME, com valor global de R$ 880,00 (oitocentos e oitent a
reais)  objetivando a contratação de empresa para limpeza e serviço
de manutenção em equipamentos com troca de peças e recargas de
toner, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 07 de março de 2012 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 060/12 – Processo nº. 143/12
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa ADEMIR CARLOS
DE CAMARGO CORRÊA ME, com valor global de R$ 7.960,00 (sete
mil novecentos e sessenta reais)  objetivando a contratação de mão
de obra especializada para recolocação de guias e lajotas em várias
ruas da cidade, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 13 de março de 2012 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 063/12 – Processo nº. 159/12
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa NELI MARTINS LOPES
- ME, com valor global de R$ 13.997,60 (treze mil novecentos e noven-
ta e sete reais sessenta centavos)  objetivando a confecção de unifor-
mes para a Central de Alimentação Municipal, com fulcro no artigo 24 da
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 16 de março
de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 066/12 – Processo nº. 163/12
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa JOSÉ EDUARDO
JAVARO AVARÉ ME, com valor global de R$ 3.000,00 (três mil re-
ais)  objetivando serviço de apoio ao evento Miss Gay Avaré, a ser
realizado dia 17/03/12 com fornecimento de sonorização e ilumina-
ção, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 16 de março de 2012 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 067/12 – Processo nº. 177/12
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa  RICARDO
FILGUEIRAS GOMES 17395807880, com valor global de R$ 850,00
(oitocentos e cinquenta reais)  objetivando a locação de brinquedos
para “Prefeitura no Bairro”, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 21 de março de
2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.
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Dispensa nº. 070/12 – Processo nº. 192/12
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa LUIZ ALEXAN-
DRE SAUER PALOMBARINI - ME, com valor global de R$ 2.988,60
(dois mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos)
objetivando aquisição de soluções e material de consumo para o Pronto
Socorro, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 29 de março de 2012 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

ADITIVO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/11 – Processo nº. 049/1 1 fica aditado
o valor de R$ 33.201,22 (trinta e três mil duzentos e um reais
vinte e dois cent avos),  para a empresa CECAPA DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS LTDA EPP, o que corresponde a aproximadamente
5,23% (cinco vírgula vinte e três  por cento ) do valor total adjudica-
do no processo licitatório em questão objetivando a aquisição de gê-
neros alimentícios  para a Merenda Escolar. - Assinatura do T ermo
Aditivo em: 19 de março de 2012.

PREGÃO PRESENCIAL  Nº 025/11 – Processo nº. 107/1 1 fica aditado
o valor de R$ 30.741,58 (trinta mil setecentos e quarenta e um
reais cinquenta e oito  centavos),  para a empresa NUTRICIONALE
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, o que corresponde a aproxima-
damente 4,57% (quatro vírgula cinquenta e sete  por cento ) do
valor total adjudicado no processo licitatório em questão objetivando
a aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para a Merenda Es-
colar. - Assinatura do T ermo Aditivo em: 19 de março de 2012.

ADITIVO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/11 – Processo nº. 015/1 1 fica aditado
o valor de R$ 28.200,00 (vinte e oito mil duzentos reais),  para a em-
presa CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, o que
corresponde a aproximadamente 5,2% (cinco vírgula dois por cento )
do valor total adjudicado no processo licitatório em questão objetivando a
contratação de empresa para fornecimento de estagiários para a Procu-
radoria, Secretaria de Administração e Secretaria de Transportes. - Assi-
natura do T ermo Aditivo em: 08 de março de 2012.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/11 – Processo nº. 015/1 1 fica
aditado o valor de R$ 36.840,00 (trinta e seis mil oitocentos e qua-
renta reais),  para a empresa CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE-
SA ESCOLA - CIEE, o que corresponde a aproximadamente 6,79%
(seis vírgula setenta e nove   por cento ) do valor total adjudicado
no processo licitatório em questão objetivando a contratação de em-
presa para fornecimento de estagiários para a Procuradoria, Secreta-
ria de Administração e Secretaria de Transportes. - Assinatura do
Termo Aditivo em: 19 de março de 2012.

RESCISÃO
Fica RESCINDIDO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº 003/12 – Processo nº. 009/12 , que fazem entre si a Prefeitura
da Estância Turística de Avaré e a empresa MALUF & TINÓS LTDA ME,
objetivando a locação de 01 multifuncional com as funções de impresso-
ra a laser, scanner e copiadora, para o Departamento de Licitações.
Rescindido  em: 01/04/12 - Rogelio Barchetti Urrêa - Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 053/11 – Processo nº. 196/1 1, Contrato (144/1 1), que faz
entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa
AUTO RIO NOVO LTDA, objetivando a locação de imóvel na Avenida
Prefeito Paulo Araújo Novaes nº 11 para instalação da Secretaria de
Turismo, com prorrogação até 31 de março de 2013. O valor mensal
será de R$ 2.068,80 (dois mil sessenta e oito reais e oitenta cen-
tavos) – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 083/11 – Processo nº. 286/1 1, Contrato (219/1 1), que faz
entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa
CONSTRUTORA, COMÉRCIO E ENGENHARIA ENCCO LTDA,
objetivando a contratação de empresa para realizar obras emergenciais
de reconstrução de estradas rurais e reconstrução de pavimentação
em vias urbanas, com prorrogação até 31 de dezembro de 2012. –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 050/12 – Processo nº. 1 10/12, Contrato (070/12), que faz
entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa
INSTITUTO HYGIA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,
objetivando a contratação de empresa para prestação de serviço de
plantões médicos no Pronto Socorro Municipal, com prorrogação até
30 de junho de 2012. O valor desta prorrogação de contrato é de R$
1.010.400,00 (hum milhão dez mil e quatrocentos reais) – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 022/10 – Processo nº. 406/10, Contrato (419/10), que
faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empre-
sa CONSTRUTORA MAHID LTDA, objetivando a contratação de
empresa especializada no fornecimento de material e mão de obra
para  reforma, adequação e ampliação da Creche Adalgiza de Almeida
Ward, com prorrogação até 09 de março de 2012. – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMADA PÚBLI-
CA Nº 001/11 – Processo nº. 102/1 1, Contrato (148/1 1), que faz
entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITARARÉ -
COAFAI, objetivando aquisição de hortifrutis para a Merenda Escolar,
com prorrogação até 23 de junho de 2012. O valor desta prorrogação
de contrato é de R$ 63.416,86 (sessenta e três mil quatrocentos e
dezesseis reais oitenta e seis centavos). – Rogélio Barchetti Urrêa
– Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMADA PÚBLI-
CA Nº 002/11 – Processo nº. 248/1 1, Contrato (278/1 1), que faz
entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e o Senhor
ALDO LUCCHESI , objetivando aquisição de ovos para a Merenda
Escolar, com prorrogação até 14 de agosto de 2012. O valor desta
prorrogação de contrato é de R$ 9.000,00 (nove mil reais). – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 011/11 – Processo nº. 049/1 1, Contrato (062/1 1),
que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a
empresa CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP,
objetivando aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Esco-
lar, com prorrogação até 23 de julho de 2012. O valor desta prorroga-
ção de contrato é de R$ 634.447,29 (seiscentos e trinta e quatro
mil quatrocentos e quarenta e sete reais vinte e nove  centa-
vos). – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 025/11 – Processo nº. 107/1 1, Contrato (128/1 1),
que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a
empresa NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA,
objetivando aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para a Me-
renda Escolar, com prorrogação até 23 de julho de 2012. O valor des-
ta prorrogação de contrato é de R$ 671.995,80 (seiscentos e seten-
ta e um mil novecentos e noventa e cinco reais e oitenta centa-
vos). – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 028/11 – Processo nº. 130/1 1, Contrato (134/1 1),
que faz entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a
empresa FÁBIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA,  objetivando
aquisição de hortifrutis para a Central de Alimentação, com prorroga-
ção até 14 de abril de 2013. O valor desta prorrogação de contrato é
de R$ 38.618,32 (trinta e oito mil seiscentos e dezoito reais trinta
e dois centavos). – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº 041/11 – Processo nº. 233/1 1, que faz entre si a Prefeitura da
Estância T urística de Avaré  e a empresa IOTTI GRIFFE DA CARNE
LTDA, objetivando aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para
Creches e  Escolas, com prorrogação até 23 de maio de 2012. O valor
desta prorrogação de contrato é de R$ 423.555,00 (quatrocentos e
vinte e três mil quinhentos e cinquenta e cinco reais). – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 061/11 – Processo nº. 319/1 1, que faz entre si a
Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa GRÁFICA
E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA, objetivando contratação de
empresa para prestação de serviços de impressão do Semanário Ofi-
cial, com prorrogação até 22 de março de 2012, ou até que encerre o
limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). O valor desta prorrogação
de contrato é de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

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 aquisição de carnes, ovos e gêneros alimentícios para a
Central de Alimentação Municipal, com prorrogação até 20 de agosto
de 2012. O valor desta prorrogação de contrato é de R$ 25.462,00
(vinte e cinco mil quatrocentos e sessenta e dois reais). – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

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 J. E. RISSI
ALIMENTOS ME , objetivando aquisição de carnes, ovos e gêneros
alimentícios para a Central de Alimentação Municipal, com prorroga-
ção até 20 de agosto de 2012. O valor desta prorrogação de contrato é
de R$ 103.793,00 (cento e três mil setecentos e noventa e três
reais). – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONVITE Nº 015/11
– Processo nº. 067/1 1, que faz entre si a Prefeitura da Estância
Turística de Avaré  e a empresa DÉCIO GAMBINI TRANSPORTES
ME, objetivando contratação de empresa especializada para presta-
ção de serviço de coleta de entulho e galhadas, com prorrogação até
13 de abril de 2012. – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 021/12 – Processo nº. 072/12, objetivando aquisição de tijolos,
conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas
alterações. - Revogada em: 27/03/12 – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 025/12 – Processo nº. 083/12, objetivando aquisição de cestas
básicas para o Fundo Social de Solidariedade, conforme preceitua o
“caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada
em: 02/04/12 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
Nº. 014/12 – Processo nº. 067/12, objetivando aquisição de materi-
ais de artesanato para o Programa Bolsa Família, conforme preceitua
o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada
em: 30/03/12 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO
DA TOMADA DE PREÇOS

Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências quanto
a data de assinatura do Contrato nº 073/12 da Tomada de Preços nº
020/11, Processo nº 470/11, motivo pelo qual, os atos praticados por
este setor e assinados pelo Senhor Prefeito Municipal deverão ser
rerratificados.
ONDE SE LIA:
...Aos nove dias do mês de março de dois mil e onze...
AGORA SE LÊ:
...Aos nove dias do mês de março de dois mil e doze...

DELIBERAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA  N° 002/12 –  PROCESSO N° 103/12

Considerando as impugnações que houveram referentes ao Processo
em epígrafe, a Senhora ÉRICA MARIN HENRIQUE, Presidente da
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações, no uso de suas
atribuições legais, DETERMINA a suspensão da abertura do Proces-
so em epígrafe SINE DIE até que seja analisada a possibilidade de
alteração ao edital.
Em breve sairá publicado outra Deliberação com as possíveis altera-
ções e nova data de abertura.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 04 de abril de 2.012

AVISO DE EDITAL
PRORROGAÇÃO

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMADA PÚBLI-
CA Nº 001/11 – Processo nº. 102/1 1, Contrato (148/1 1), que faz
entre si a Prefeitura da Estância T urística de Avaré  e a empresa
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITARARÉ -
COAFAI, objetivando aquisição de hortifrutis para a Merenda Escolar,
com prorrogação até 23 de março de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa
– Prefeito Municipal.

Alistamento Militar
Jovens que nasceram em 1.994

Compareçam à Junta de Serviço Militar, no período
de 02 de janeiro à 30 de abril de 2012.
Rua Sergipe, 1379 - Centro - Avaré/SP
Documentos necessários:
a) Certidão de Nascimento (Original e Xerox)
b) R.G.
c) CPF (se tiver)
d) 02 fotos 3x4 recente
e) Declaração da Escola



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  aquisição de urnas mortuarias.
Fornecedor : A. R. Sorbo ME
Empenhos :  7452/201 1
Valor : R$ 2.200,00
Avaré, 07 de Abril de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  serviços prestado com veiculo.
Fornecedor : Aurea Pedro da Luz Garcia ME
Empenhos :  3406/2012
Valor : R$ 100,00
Avaré, 07 de Abril 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 10.000 quilos de peixe para
o evento torneio de pesca.
Fornecedor : Carlos Alberto Ribeiro e Outros
Empenhos :  3322/2012
Valor : R$ 75.000,00
Avaré, 07 de Abril 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 oficina pedagógica.
Fornecedor : Cur Form Perm Prof/Event T antas Palavras Lt da
Empenhos :  3420/2012
Valor : R$ 7.990,00
Avaré, 07 de Abril 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.
Fornecedor : Dragão Escapamentos Ltda ME
Empenhos :  3312/2012
Valor : R$ 80,00
Avaré, 07 de Abril de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de leite , suplemento e imonutril.
Fornecedor : Emporio Hospit alar Com. de Prods. Cir . e Hosp. Lt da
Empenhos :  12455, 12456, 12935, 12842/2008
Valor : R$ 5.624,00
Avaré, 07 de Abril de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de leite especial e suplemento
alimentar .
Fornecedor : Emporio Medico Com. de Prods. Cir . e Hosp. Lt da
Empenhos :  7557,18290/2008
Valor : R$ 9.090,00
Avaré, 07 de Abril de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  serviços prestado com veiculo.
Fornecedor : Fabiana Moreira da Silva
Empenhos :  3402/2012
Valor : R$ 1.900,00
Avaré, 07 de Abril 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 hortifrutis.
Fornecedor : Fabio Rodrigues do Amaral Mercearia
Empenhos :  269/2012
Valor : R$ 6.901,94
Avaré, 07 de Abril 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 5000 (cinco mil) placas patrimoniais.
Fornecedor : Fazan & Cia Ltda
Empenhos :  14040/201 1
Valor : R$ 1.400,00
Avaré, 07 de Abril de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  fornecimento de peças.
Fornecedor : Figueiredo S/A. Mercedes Bens
Empenhos :  2888, 2889/2012
Valor : R$ 13.461,23
Avaré, 07 de Abril 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 edital.
Fornecedor : Imprensa Oficial Estado S.A.
Empenhos :  3379/2012
Valor : R$ 9.458,70
Avaré, 07 de Abril 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 de tendas – termo de prorrogação 124/11.
Fornecedor : J. A. Garcia Nassar - ME
Empenhos :  7091/201 1
Valor : R$ 2.800,00
Avaré, 07 de Abril de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças.
Fornecedor : José Geraldo Marques & Cia Ltda ME
Empenhos : 3289, 3290, 3291, 3292, 3397, 3401, 3404, 3405, 3408/2012
Valor : R$ 1.763,00
Avaré, 07 de Abril 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 em veiculo, tacografo, forne-
cimento de peças.
Fornecedor : Jose Roberto da Silva Padilha - ME
Empenhos : 4576, 8719, 10132, 10133, 9383, 10172, 10173, 1 1161, 12634,
14311, 14312, 14428, 14429, 14430, 14426, 14427/2008, 2551/2009.
Valor : R$  3.076,80
Avaré, 07 de Abril 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  taxa de inscrição dos atletas da modalidade
basquete na Liga de Basquete Centro Oeste Paulista.
Fornecedor : Liga de Basquete Centro Oeste Paulista
Empenhos :  3455/2012
Valor : R$ 8.480,00
Avaré, 07 de Abril de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de  reforma, adequação e ampliação do CEI
Creche Olga Geraldi de Brito.
Fornecedor : Limastro Comercial e Construtora Ltda EPP
Empenhos : 623, 1 1267/2011
Valor : 67.535,40
Avaré, 07 de Abril 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.
Fornecedor : Patria Designers Pub. e Prop. Ltda
Empenhos :  3378, 3460/2012
Valor : R$ 3.473,00
Avaré, 07 de Abril 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  cumprimento das revisões periódicas obriga-
tórias da maquina com deslocamento tecnico e deslocamento de vei-
culo, fornecimento de peças e prestação de serviço em veiculo.
Fornecedor : Ricci Maquinas Ltda
Empenhos :  464, 465, 1490, 1491/2012
Valor : R$ 4.732,42
Avaré, 07 de Abril 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  serviço prestado em veiculo e fornecimento de peças.
Fornecedor : T . da  S. Saito Auto Eletrica ME
Empenhos :  3399, 3400/2012
Valor : R$ 195,00
Avaré, 07 de Abril 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 veiculo do trans-
porte escolar.
Fornecedor : T apajos Bauru Caminhões e Serviços Lt da
Empenhos :  3294/2012
Valor : R$ 2.685,72
Avaré, 07 de Abril 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 dez laminas 330 MMX1 e servi-
ços prestado em veiculo.
Fornecedor : T ecnosseras Com. de Mat. e Equ. Lt da ME
Empenhos :  1791, 2736/2012
Valor : R$ 370,00
Avaré, 07 de Abril 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 plantões médicos no Pronto So-
corro Municipal.
Fornecedor : Instituto Hygia Saude e Desenvolvimento Social
Empenhos :  2702/2012
Valor : R$ 336.800,00
Avaré, 07 de Abril de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

LEGISLATIVO

ATO DA MESA Nº 06/2012
(Dispõe sobre exoneração a pedido do funcionário ROGÉRIO

BATTISTETTI MARTINS RODRIGUES, do Cargo em “COMISSÃO”
de CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA da Câmara de Vereadores da

Estância Turística de Avaré e dá outras providências)

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E LEGAIS,
RESOLVE:-
Art. 1º  - Fica exonerado a pedido o funcionário ROGÉRIO BATTISTETTI
MARTINS RODRIGUES, brasileiro, divorciado, portador da cédula de
identidade RG nº 12.803.004, inscrito no CPF/MF sob nº 089.560.028-
51, do Cargo em “Comissão” de Chefe da Divisão Jurídica, a partir do
dia 31 de março de 2012, nomeado através do ato da mesa nº 17, de
12 de janeiro de 2009.
Art. 2º  - Este Ato entrará em vigor em 31 de março de 2012, após sua
publicação no local de costume.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
aos 29 de março de 2012

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré na data supra.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

ATO DA MESA Nº 07/2012
(Dispõe sobre exoneração a pedido do funcionário BRUNO ANDRÉ
RIBEIRO MARQUES, do Cargo em “COMISSÃO” de CHEFE DE

GABINETE DA PRESIDÊNCIA da Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré e dá outras providências)

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E LEGAIS,
RESOLVE:-
Art. 1º  - Fica exonerado a pedido o funcionário BRUNO ANDRÉ RI-
BEIRO MARQUES, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identi-
dade RG nº 43.192.615-3, inscrito no CPF/MF sob nº 369.199.318-
42, do Cargo em “Comissão” de Chefe de Gabinete da Presidência, a
partir do dia 31 de março de 2012, nomeado através do ato da mesa
nº 04, de 04 de janeiro de 2011.
Art. 2º  - Este Ato entrará em vigor em 31 de março de 2012, após sua
publicação no local de costume.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
aos 29 de março de 2012

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré na data supra.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

ATO DA MESA Nº 09/2012
(Dispõe sobre exoneração a do funcionário LEROY AMARILHA

FREITAS do Cargo em “COMISSÃO” de ASSESSOR JURÍDICO da
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré e dá outras

providências)

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E LEGAIS,
RESOLVE:-
Art. 1º  - Fica exonerado o funcionário LEROY AMARILHA FREITAS,
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 606.685,
inscrito no CPF/MF sob nº 572.617.251-53, do Cargo em “Comissão”
de Assessor Jurídico, a partir do dia 30 de março de 2012, nomeado
através do ato da mesa nº 28, de 24 de outubro de 2006.
Art. 2º  - Este Ato entrará em vigor nesta data, após sua publicação no
local de costume.

CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
aos 02 de abril de 2012

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré na data supra.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

ATO DA MESA Nº 10/2012
Dispõe sobre nomeação da Funcionária ANA LAURA  RIBEIRO

MARQUES para ocupar o Cargo em “COMISSÃO”, de Chefe de
Gabinete da Presidência  da Câmara de Vereadores da Estância

Turística de Avaré e dá outras providências.

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:-
Art. 1º -  Fica nomeada a Srta. ANA LAURA RIBEIRO MARQUES,
brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade RG nº 46.349.375-
8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o no 386.166.438-00, para ocupar
o Cargo em “Comissão” de Chefe de Gabinete da Presidência  da
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, criado pela
Resolução nº 349/2009, cujos vencimentos serão o da referência 7
(sete) da Lei nº 876, de 03 de outubro de 2.006.
Art. 2 º - A referida funcionária deverá exercer as funções inerentes ao
cargo, ou seja: Chefiar e coordenar os serviços de natureza adminis-
trativa, específicos do gabinete da Presidência da Câmara Municipal;
redigir, digitar, conferir, corrigir ofícios ou quaisquer outros tipos de
correspondência oficial; digitar, conferir e corrigir proposituras, proje-
tos, emendas, relatórios, planilhas, tabelas, encaminhados por seus
(suas) superiores (as) hierárquicos (as); operar softwares e sistemas
de informática, inserindo dados necessários ao bom atendimento dos
serviços da Câmara e do gabinete da presidência; conferir, ordenar e
arquivar processos, publicações oficiais, documentos, livros, periódi-
cos, prontuários; atender o público, fornecendo informações gerais
atinentes ao serviço realizado,  pessoalmente, por meio eletrônico ou
por telefone; auxiliar o presidente e demais vereadores nas sessões
ordinárias, extraordinárias, solenes, nos atos solenes e atividades
oficiais da Câmara, no tocante aos serviços administrativos para o
bom andamento dos trabalhos; comunicar ao (à) superior (a) hierár-
quico (a) os problemas que prejudiquem o desenvolvimento dos traba-
lhos; propor ao (à) superior (a) hierárquico (a) a adoção de medidas
capazes de simplificar e facilitar a execução dos trabalhos afetos ao
seu serviço ;atender a outros serviços da Câmara que forem determi-
nados pelos (as) superiores (as) hierárquicos (as); zelar pelo bom
estado de conservação e de funcionamento dos materiais e equipa-
mentos existentes no setor, executar tarefas correlatas no âmbito de
suas atribuições as atividades atribuídas pela Presidência ou Direto-
ria Geral.
 Art. 3º  - Este Ato entrará em vigor nesta data, após sua publicação
no local de costume
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
02 de abril de 2012.

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara da Estância Turísti-
ca de Avaré, na data supra.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

MARIALVA ARAÚJO DE
SOUZA BIAZON

Presidente

ROBERTO ARAÚJO
Vice-Presidente

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
1º Secretário

RODIVALDO RIPOLI
2º Secretário

MARIALVA ARAÚJO DE
SOUZA BIAZON

Presidente

ROBERTO ARAÚJO
Vice-Presidente

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
1º Secretário

RODIVALDO RIPOLI
2º Secretário

MARIALVA ARAÚJO DE
SOUZA BIAZON

Presidente

ROBERTO ARAÚJO
Vice-Presidente

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
1º Secretário

RODIVALDO RIPOLI
2º Secretário

MARIALVA ARAÚJO DE
SOUZA BIAZON

Presidente

ROBERTO ARAÚJO
Vice-Presidente

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
1º Secretário

RODIVALDO RIPOLI
2º Secretário

Ouvidoria Municipal:

3711-2500

Telecentro Comunitário
O Telecentro Comunitár io ,  encontra-se em funcio-
namento na Rua: Maranhão nº1579, centro, das 08:00
ás 17:30horas, à disposição das Indústrias, Comérci-
os e população em geral .  É importante ressaltar que o
Telecentro encontra-se disponível para realizações de traba-
lhos, currículos, acesso a Internet, entre outros, com objeti-
vo de realizar trabalhos profissionais e educacionais, colabo-
rando assim para a informatização da população em geral.
Estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos, lem-
brando que o TELECENTRO está vinculado com a Secretaria
de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia.
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ATO DA MESA Nº 11/2012
Dispõe sobre nomeação do Funcionário LEROY AMARILHA

FREITAS para ocupar o Cargo em “COMISSÃO”, de CHEFE DA
DIVISÃO JURÍDICA  da Câmara de Vereadores da Estância

Turística de Avaré e dá outras providências.

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:-
Art. 1º  - Fica nomeado o Sr. LEROY AMARILHA  FREITAS, brasilei-
ro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 606.685, inscrito
no CPF/MF sob nº 572.617.251-53, para ocupar o Cargo em “Comis-
são” de CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA  da Câmara de Vereadores
da Estância Turística de Avaré, criado pela Resolução nº 349/2009,
cujos vencimentos serão o da referência 8 (oito) da Lei nº 876, de 03
de outubro de 2.006.
Art. 2º - O referido funcionário deverá exercer as funções inerentes ao
cargo, ou seja: Chefiar as atividades, supervisionando e coordenando
as tarefas técnicas e administrativas de sua divisão; Organizar e ori-
entar os trabalhos, para assegurar o desenvolvimento normal das ati-
vidades; Interpretar e aplicar dispositivos legais, normas e regulamen-
tos de forma única a todos os seus subordinados e partir de padrões
pré-estabelecidos; atender a Mesa Diretora, Diretoria e Vereadores
quando requisitado; supervisionando outras tarefas correlatas deter-
minadas pela  Mesa da Câmara de Vereadores..
Art. 3º - Este Ato entrará em vigor nesta data, após sua publicação no
local de costume.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
02 de abril de 2012.

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré na data supra.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 03
CONTRATANTE: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
CONTRATADO: SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA – EPP
OBJETO: contratação de serviços continuados de informática, com
aquisição de licença de uso de programas específicos para o controle
do Processo Legislativo da Câmara de Vereadores da Estância Turís-
tica de Avaré
VALOR: global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$ 2.000,00
(dois mil reais) mensais para a Licença de uso do sistema e R$
6.000,00 (seis mil reais) para a implantação, treinamento e conversão
de dados
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses
DATA DA ASSINATURA: 02 de abril de 2012
REFERENTE: Processo 04/2012 – Convite 01/2012

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA  BIAZON
Presidente da Câmara

ORDEM DO DIA
CIRCULAR N º 10/2012 - DG                 Avaré, 04 de Abril de 2.012.-
Exmo. (a) Sr. (a) Vereador (a)

LEMBRETE
Estará presente o Sr . ALDRIO MACHADO MOURA  LEITE, DD. Se-
cretário Municipal da Saúde, a fim de expor os seus planos de
trabalho à frente de sua Secretaria, atendendo solicitação do
Requerimento nº 71/2012, de autoria  do V er. Ernesto
Albuquerque, aprovado por unanimidade.
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
09/04/2012 - 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  09 de abril do corrente ano, que tem seu inicio
marcado para as 18h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI Nº 40/2012 – Discussão Única
Autoria:- V ereadora Marialva Araujo de Souza Biazon
Assunto:  Dispõe sobre a autorização para prestação de informações
estatísticas e dá outras providências.
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 40/2012.

Observação:- Os Pareceres do Jurídico e das Comissões Permanen-
tes serão colocados na Mesa dos Srs. Vereadores quando da apreci-
ação da matéria.
2. PROJETO DE LEI Nº 25/2012 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Dispõe sobre a abertura de crédito especial e dá outras
providências. - (R$ 400.000,00 - Hotel Jurumirim)
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 25/2012 e dos Pareceres do
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (vistas Ripoli e Rosângela)
3. PROJETO DE LEI Nº 27/2012 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Dispõe sobre a abertura de crédito especial e dá outras
providências. - (R$ 300.000,00)
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 27/2012 e dos Pareceres do
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
4. PROJETO DE LEI Nº 28/2012 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial Suple-
mentar que especifica e dá outras providências. - (R$ 458.040,00)
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 28/2012 e dos Pareceres do
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
5. PROJETO DE LEI Nº 33/2012 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Dispõe sobre abertura de Crédito Especial que especifica e
dá outras providências. (R$ 86.310,76)
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 33/2012 e dos Pareceres do
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
6. PROJETO DE LEI Nº 34/2012 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Dispõe sobre abertura de Crédito Especial que especifica e
dá outras providências. (R$ 136.598,70)
Anexo : Cópias do Projeto de Lei n º 34/2012 e dos Pareceres do
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
7. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 35/2012 – Discussão
Única – Maioria Absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Dispõe sobre alteração da referência salarial do cargo de
Assessor de Crédito e criação do cargo de Assessor de Coordenação
do Banco do Povo Paulista, constantes do anexo III - Cargos em
Comissão da Lei Complementar nº 126, de 02 de junho de 2010 e dá
outras providências. (c/SUBSTITUTIVO)
Anexo : Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 35/2012 e dos
Pareceres do Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e
Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de Servi-
ços, Obras e Administração Pública.
8. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 41/2012 – Discussão
Única – Maioria Absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto:  Dispõe sobre alteração de anexos da Lei Complementar nº
126, de 02 de junho de 2010, altera as referências salariais que espe-
cifica e adota outras providências. -
Anexo : Cópias do Projeto de Lei Complementar n º 41/2012.
Observação:- Os Pareceres do Jurídico e das Comissões Permanen-
tes serão colocados na Mesa dos Srs. Vereadores quando da apreci-
ação da matéria. (Aguardando documentação)
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

MARIALVA ARAÚJO DE
SOUZA BIAZON

Presidente

ROBERTO ARAÚJO
Vice-Presidente

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
1º Secretário

RODIVALDO RIPOLI
2º Secretário

DECRETO LEGISLATIVO N º 277/2012
(Dispõe sobre aprovação do Parecer Prévio do Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo, referente às Contas do Município da
Estância Turística de Avaré, relativas ao exercício de 2008,

constantes do Processo TC-001738/026/2008)

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI DECRETA:
Artigo 1º - Fica aprovado o Parecer Prévio emitido pelo Egrégio Tribu-
nal de Contas do Estado de São Paulo, no que diz respeito às Contas
da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, referente ao
exercício de 2008 e constantes do Processo TC-001738/026/2008,
ficando as mesmas rejeitadas.
Artigo 2º - Fica determinado a remessa do presente ao Ministério
Público Estadual e Justiça Eleitoral para as providências cabíveis.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
aos 03 de Abril de 2012. -

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré na data supra.-

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Projeto de Decreto Legislativo nº 08 /2012
Autoria:  Mesa Diretora
Aprovado pelo voto da maioria, em Sessão Ordinária de 02/04/2012 .-

MARIALVA ARAÚJO DE
SOUZA BIAZON

Presidente

ROBERTO ARAÚJO
Vice-Presidente

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
1º Secretário

RODIVALDO RIPOLI
2º Secretário

SESSÃO DO DIA 02 DE ABRIL  DE 2012
INDICAÇÃO

MARIALVA ARAÚJO DE SOUZA  BIAZON – PRESIDENTA

ROBERTO ARAÚJO - VICE-PRESIDENTE

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO – 1º SECRETÁRIO
-para que através do setor competente mande efetuar operação tapa
buracos na rua Hungria (Jardim Europa), na altura do nº 55.
-para que através do setor competente mande efetuar troca de lâmpa-
da queimada em poste existente na rua Glasgow – (Jardim Europa),
na altura do nº 100.

RODIVALDO RÍPOLI - 2º SECRETÁRIO

ERNESTO ALBUQUERQUE
-INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo Prefei-
to Municipal, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, determinar ao Setor
competente proceder à poda das árvores localizadas na Rua Paraíba,
entre as ruas Mato Grosso e Rio Grande do Norte. Tal reivindicação
foi feita pelo Sr. Rodrigo Javaro, o qual deverá ser informado na Rua
Luiz Emanuel nº 242, Parque Gilberto Filgueiras.

JAIR ALVES FERREIRA
-para que através do departamento competente proceda a capina e
limpeza da calçada, bem como a limpeza de terrenos, praças e jar-
dins, conserto de buracos em toda a extensão da Rua João Vicentini,
imediações do número 247, no Bairro Jardim Boa Vista.
-para que através do setor competente providencie limpeza de terre-
nos, praças e jardins, bem como operação tapa-buracos na Rua João
Ricardo Durço, no Bairro Vila Martins III.
-para que através do setor competente providencie coleta de lixo re-
gular no Bairro Vila Esperança, bem como retirada de entulhos e
galhadas das ruas e conserto de buracos na Rua Francisco Corrêa
de Campos, imediações do número 47.
-para que através do setor competente, providencie o conserto de um
buraco profundo na Travessa Circulista, no Bairro Jardim Santa Cruz,
visto que encontra se causando riscos aos motoristas, principalmen-
te em dias de chuva, que o próprio acaba enchendo de água não
permitindo a visibilidade dos motoristas.
-para que através do setor competente providencie operação tapa-
buracos em toda a extensão da Rua Sergipe, no Bairro Santana.
-para que determine ao setor competente que seja efetuada limpeza
de um terreno localizado atrás da Rua Oscar Gonçalves, nº 90, no
Bairro Jardim Santa Mônica, uma vez que está com o mato muito
alto, com muitos lixos e entulhos, propiciando proliferação de ani-
mais peçonhentos nocivos à saúde, bem como a retirada de entulhos
e galhadas em todo o bairro.
-para que através do setor competente determine coleta de lixo diária
no Bairro Colina Verde, mais precisamente à Rua Fernando de Moraes,
nº 353, onde o morador reclama que o serviço não vem sendo feito
diariamente por falta de suporte de lixo, sendo assim o lixo fica todo
espalhado na calçada, causando mal cheiro.
-para que através do setor competente providencie, limpeza de terre-
nos, praças e jardins, bem como operação tapa-buracos em toda a
extensão da Rua Santos Dumont, no Bairro Brabância, onde os mora-
dores também solicitam o conserto de uma canaleta irregular defronte
ao nº 1491, a qual promove enchentes chegando a afetar as casas.
-para que através do setor competente providencie, limpeza de terrenos,
praças e jardins, bem como retirada de entulhos, galhadas e conserto de
buracos em toda a extensão do Bairro Alto da Colina, principalmente na
Rua Eduardo Vicentini, onde partiu a maioria das reclamações.
-para que através do setor competente providencie coleta de lixo re-
gular, bem como limpeza de terrenos, praças e jardins, retirada de
entulhos, galhadas e lixo em toda a extensão do Bairro Jardim Para-
íso, para onde os moradores também solicitam troca de lâmpadas e
operação tapa-buracos em todo o bairro.
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-para que através do setor competente providencie a operação tapa-
buracos na Rua Conceição Lima Pereira, no Bairro Jardim Paineiras.
-para que através do setor competente providencie a retirada de entu-
lhos, galhadas e lixo espalhados em várias vias públicas do Bairro
Santana, pois a coleta não vem sendo feita a contento, segundo re-
clamações de moradores.
-para que através do setor competente providencie operação tapa-bura-
cos na Rua João Felisbino Guimarães, no Bairro Vila Jussara Maria.
-para que através do setor competente providencie a retirada de entu-
lhos, galhadas e lixos, bem como troca de lâmpadas na Rua Mato
Grosso, no Bairro Jardim Brasil, para onde os moradores também
solicitam melhorias na sinalização, visto que os motoristas trafegam
em alta velocidade não respeitando a preferencial, sendo esta, uma
reivindicação dos moradores.
-para que através do setor competente providencie a retirada de entu-
lhos, galhadas e lixo espalhados em várias vias públicas, bem como
limpeza de terrenos, praças e jardins no Bairro Distrito Industrial, para
onde os moradores também solicitam a pavimentação das ruas sem
calçamento, principalmente a Rua Deolinda de Almeida Corrêa, onde
partiu a maioria das reclamações.
-para que através do setor competente, providencie a limpeza dos
terrenos situados na Rua Conceição de Lima Pereira, no Bairro Jar-
dim Paineiras, onde os moradores estão indignados com a sujeira e a
vegetação alta dos referidos terrenos, principalmente os próximos à
linha férrea.

JÚLIO CÉSAR THEODORO

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Prefei-
to Municipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através do se-
tor competente estude a possibilidade de instalar redutor de velocida-
de (lombada) na Avenida Espanha em frente ao numeral 1251, esqui-
na com a Rua Joaquim Arneis, nas proximidades da Creche Profes-
sora Jandira Pereira, sendo este um pedido dos moradores e pais de
alunos que reclamam do excesso de velocidade no local, visto que,
trata-se de uma via movimentada, onde os veículos transitam em alta
velocidade, causando riscos de acidentes aos pedestres, inclusive
às crianças que frequentam a referida creche.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Prefei-
to Municipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através do se-
tor competente estude a possibilidade colocar Placa “Cuidado Esco-
la” defronte a Creche Professora Jandira Pereira na Rua Joaquim Arneis
s/n, uma vez que muitas crianças e familiares atravessam no local
colocando em risco suas vidas devido ao grande movimento da referi-
da Rua. Segue modelos em anexo.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Prefei-
to Municipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através do se-
tor competente estude a possibilidade de implantar mão única de
direção no trecho da Rua Joaquim Arneis no Bairro Vera Cruz, favore-
cendo sentido Bairro /Avenida Espanha e prevalecendo sentido con-
tramão para quem vem da Avenida Espanha/ Bairro. Vale ressaltar
que ocorreram vários acidentes devido ao grande fluxo de trânsito no
local, causando grandes transtornos aos pais e crianças que por ali
transitam diariamente.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Prefei-
to Municipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através do se-
tor competente estude a possibilidade colocar faixa de pedestre em
frente ao portão principal da Creche Professora Jandira Pereira, loca-
lizada na Rua Joaquim Arneis s/n, para maior segurança das crian-
ças no horário de entrada e saída do referido local.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Prefeito
Municipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através do setor
competente estude a possibilidade de pintar faixa amarela em frente
aos portões de entrada e saída da Creche Professora Jandira Pereira
sendo esta uma reivindicação dos pais de alunos da referida creche.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Prefeito
Municipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através do setor
competente estude a possibilidade de pintar faixa amarela em frente
aos portões de entrada e saída da Creche Professora Jandira Pereira
sendo esta uma reivindicação dos pais de alunos da referida creche.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
- para que, através do setor competente, realize o reparo necessário
no teto do Posto Policial localizado no bairro Costa Azul, pois segun-
do moradores em dias de chuvas o posto fica cheio de água.
-para que, através do setor competente, providencie com urgência o
reparo necessário no semáforo do cruzamento das Ruas Mato Gros-
so e Santa Catarina, que não está funcionando e este problema está
gerando sérios transtornos ao trânsito.

ROSANGELA PAULUCCI P. PEREIRA
-para que, através da Secretaria competente, insira o município no pro-
grama “Hora do Planeta”, ato simbólico promovido pela World Wild
Foundation (WWF)em todo o mundo, no qual governos, empresas e

cidadãos demonstram a preocupação com o aquecimento global, apa-
gando as suas luzes por 60 minutos. Até a última quinta-feira, dia 29, a
comissão organizadora do evento confirmou a participação de 102 ci-
dades brasileiras na mobilização. Além disso, foram confirmados o
apagar das luzes em 448 monumentos de todas regiões do país. Ainda
segundo a organização, grandes empresas aderiram ao projeto neste
ano, com 259 grupos empresariais já cadastrados. De acordo com a
WWF, mais de um bilhão de pessoas em 5.251 cidades em todo o
mundo aderiram à Hora do Planeta em 2011. Com sede na Suíça, a
rede WWF é composta por organizações e escritórios em diversos
países que têm como característica o diálogo com todos os envolvidos
na questão ambiental. É considerada, atualmente, uma das mais res-
peitadas redes independentes de conservação da natureza
-para que, através da Secretaria Municipal da Educação, estude a
possibilidade de firmar parceria com o Instituto ABCD, que é uma
organização social de interesse público (OSCIP), que atua no apoio a
profissionais da saúde e educadores que trabalham em prol das difi-
culdades e de distúrbios de aprendizagem, especialmente a dislexia.
Contribuindo para a melhoria da sociedade através da busca e gera-
ção de conhecimentos, sua análise e sistematização para dissemi-
nação para o público diretamente envolvido, e para a sociedade em
geral. Realizamos tal indicação diante da notícia sobre a parceria
firmada com a Prefeitura de São Caetano do Sul, onde foi criado o
APRENDIZ – Grupo de Apoio aos Pais de Crianças e Adolescentes
com Dificuldades de Aprendizagem em São Caetano do Sul. Esse
grupo é uma medida pioneira de suporte no trato diário e enfrentamento
das diversas questões envolvidas com esta causa quer seja na esco-
la, na rotina do lar, ou na garantia dos direitos e do exercício da cida-
dania desses pacientes. As intervenções são direcionadas por pales-
tras informativas, discussão das atividades e adaptação curricular,
apoio psicológico e orientações quanto aos direitos e deveres das
famílias e instituições de ensino diante as políticas públicas vigentes.

REQUERIMENTO
MARIALVA ARAÚJO DE SOUZA  BIAZON – PRESIDENTA

-que seja oficiado ao Ilustríssimo Secretário Municipal da Saúde da
Estância Turística de Avaré, Senhor Aldrio Machado Moura Leite, a
fim de que informe a esta Casa de Leis o que de fato ocorreu com
vários resultados de Exame do Pezinho realizados na rede de saúde
pública, os quais, segundo informações obtidas por este Parlamento
através de um programa radiofônico, onde reclamações de munícipes
foram levadas ao ar, os resultados desses exames teriam se extravi-
ado ou se estragado, talvez por problemas de remessas via Correios,
o que consequentemente culminou numa nova retirada de amostras
sanguíneas de crianças recém-nascidas, entretanto, como não havia
mais possibilidade de coleta através dos pezinhos, os pequenos pa-
cientes tiveram que se submeter à retirada de sangue convencional,
fator que ocasionou em muitos problemas e transtornos.

ROBERTO ARAÚJO - VICE-PRESIDENTE
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento do Senhor JOSÉ LUIZ ALBINO
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor ADEMIR RODRIGUES DO NASCIMENTO
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento do Senhor SEBASTIÃO LUCIO DE BARROS
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora LUZIA DO PRADO VIEIRA DA CUNHA
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento da Senhora MARIA DOS ANJOS VASQUES

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO – 1º SECRETÁRIO
-para que juntamente com a Vigilância Sanitária do município, façam
uma abordagem juntos aos Banheiros do Posto de Saúde da rua
Acre, para saber de suas reais condições de uso.
-para que juntamente com o Secretário do Meio Ambiente Sr. Ricardo
Novaes Costa Aurani, informe a esta Casa de Leis sobre a possibili-
dade de estar implantando uma “Linha Telefônica” para a nossa popu-
lação, visando cumprir a Lei 1423 de 19/10/2010 – (Disk Verde).
-para que juntamente com as Secretarias Municipais de Esporte e Tu-
rismo, informe a esta Casa de Leis, quais as ações que os mesmos
estão projetando e programando, visando atrair turistas para o nosso
município, principalmente quanto aos esportes náuticos a aquáticos.

RODIVALDO RÍPOLI - 2º SECRETÁRIO
-para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe a elabo-
ração de projeto para a criação de um programa educacional que
forneça às pessoas informações atualizadas sobre a obesidade e os
cuidados para se evitar complicações causadas pela doença. A obe-
sidade é um sério problema de saúde pública e um importante fator
de risco para doenças crônicas não transmissíveis. Pertence ao gru-
po das doenças prevalentes (diabetes, tabagismo, hipertensão,
sedentarismo e outras) que, na maioria dos casos, atinge as pesso-
as acima de 30 anos. Diante desse perfil epidemiológico, a Prefeitura

precisa adotar estratégias para combater as doenças com fatores de
risco modificáveis, entre elas a obesidade. Assim sendo, pedimos o
atendimento deste pleito e reiterando nosso Requerimento.
-para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turísti-
ca de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe a abertura
das Unidades Básicas de Saúde no período noturno, pois ressaltamos
que a medida tem como finalidade oferecer mais oportunidades para
que a população realize consultas médicas e outros procedimentos,
como exames preventivos de câncer de mama. Além disso, as pesso-
as não precisarão mais se ausentar do trabalho durante o expediente,
motivo pelo qual pedimos o atendimento deste nosso pleito.
-para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe a im-
plantação de projeto que ofereça Internet gratuita via wireless em toda
a cidade, pois ressaltamos que a medida já foi implantada em outros
municípios e traz grande benefício à população, especialmente às
pessoas que não possuem condições de contratar o serviço. Sugeri-
mos que nosso Município sirva como experiência para a expansão do
projeto e pedimos o atendimento deste nosso pleito.
-para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe a reali-
zação de palestras de conscientização sobre a importância da doa-
ção de sangue, a serem promovidas nas unidades escolares mantidas
pela Secretaria Municipal de Educação. O presente requerimento tem
o objetivo de orientar os alunos, partindo do pressuposto de que a
educação é o processo de desenvolvimento da capacidade física, in-
telectual e moral da criança e do ser humano em geral. As palestras
devem ser ministradas aos alunos matriculados da primeira à oitava
séries da Rede Municipal de Ensino, em cada semestre, no início e
término do ano letivo. Os estudantes assistirão a uma palestra por
semestre do ano letivo, equivalendo a duas aulas do período de um
dia, apresentada por um professor cuja disciplina englobe a área bio-
lógica, com a finalidade de salientar a importância da doação de san-
gue para salvar vidas. O palestrante dividirá o tempo de aula em duas
sessões, sendo que a primeira será expositiva, com apresentação de
filmes, slides e/ou transparências e atividades lúdicas baseadas no
assunto. Já na segunda parte, a preocupação do palestrante se res-
tringirá a responder às perguntas que tenham surgido por parte dos
estudantes durante a explanação. Os palestrantes deverão ser profis-
sionais ligados à Rede Municipal de Ensino e da Saúde, de claro
conhecimento, que queiram, sem nenhuma obrigação financeira para
o Município, contribuir com seus conhecimentos para este programa.
A direção da escola poderá convidar palestrantes afeitos à área de
Hemoterapia para que possam contribuir com seus conhecimentos
para este programa de educação, também sem nenhuma obrigação
financeira para o Município. O agendamento das palestras, assim
como a possível unificação de turmas ou, até mesmo, de todo o cor-
po discente da escola, na medida em que existam, para tanto, locais
disponíveis para a sessão dentro do próprio estabelecimento, ficará a
critério da direção da escola. Estimular crianças e jovens para o exer-
cício da cidadania é objeto fundamental de políticas públicas consis-
tentes. Visa-se, assim, uma maior participação destes na busca de
soluções para a vida em comum na sociedade. Sustentação inconteste
à vida em sociedade é a ação de SOLIDARIEDADE. Ninguém está
livre de precisar de uma transfusão de sangue. Nesse sentido, uma
das ações que merece especial destaque é a doação de sangue. A
proposta deste Requerimento é justamente estimular a consciência e
responsabilidade quanto a uma futura atitude e sensibilização para o
importante ato que significa essa doação. O programa visa, por meio
de um trabalho educativo, desmistificar tabus e crendices sobre o
processo e importância da doação voluntária de sangue. O resultado
esperado é a mudança comportamental desses adolescentes e jo-
vens, despertando o entendimento do assunto, motivação e, certamen-
te, reflexos positivos para toda a sociedade. Com uma única doação, é
possível salvar até três vidas. Importa estabelecer que “a doação de
sangue é um processo seguro, rápido, dura cerca de quinze minutos e
não obriga a outras doações, bem como não aumenta a pressão
sangüínea e não engrossa o sangue”, conforme referem especialistas.
A educação é, com certeza, o princípio da solução de muitos proble-
mas de nossa sociedade. A conscientização aqui proposta deve gerar
ações capazes de impulsionar atitudes solidárias como a doação de
sangue, o que trará benefícios a todos nós Avareenses.
-para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe através
do setor competente as seguintes informações sobre a liberação de
licenças e alvarás para os ambulantes: 1) Como se dá o processo
para a obtenção da licença e do alvará que permitem atuar como
ambulante? Relacionar os documentos necessários e os critérios a
serem preenchidos. 2) Quantas licenças foram emitidas em 2011? E
neste ano, até o mês de março? 3) Como os ambulantes que atuam
de forma irregular podem regularizar a sua situação?
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Convênios assinados em São Paulo somam
mais R$ 2,5 milhões de conquistas para Avaré

Nos últimos 3 dias, os
convênios assinados pelo
Governo Municipal em São
Paulo somam mais R$ 2,5
milhões de conquistas para
Avaré. Na semana passada,
Avaré recebeu duas novas
Bases Comunitárias da Po-
lícia Militar, no valor de R$
118 mil cada, somando R$
236 mil.

Os veículos contarão
com computadores de
bordo e poderão registrar
ocorrências como furtos,
roubo de veículos e desa-
parecimento de pessoas.
Elas também funcionam
para policiamento preven-
tivo, reforçando locais es-

tratégicos ou de maior ris-
co. Além disso, os mora-
dores do bairro terão liber-
dade para trocar informa-
ções e fazer denúncias aos
policiais, que permanece-
rão sempre na mesma re-
gião para estreitar a rela-
ção com os moradores,
aumentando a segurança
da cidade.

O Governo também
esteve na Secretaria de
Estado do Desenvolvi-
mento Social, onde foi as-
sinado junto ao secretário
estadual Rodrigo Garcia,
um convênio para a im-
plantação de uma Creche
Escola no município. Cada

unidade (obras e equipa-
mento) custa em média R$
1 milhão e tem capacida-
de de atendimento de 70
a 150 crianças. A contra-
partida do município é ofe-
recer terreno de sua pro-
priedade, com 2 mil me-
tros quadrados, abasteci-
do de rede de água, esgo-
to, energia, telefonia e di-
visas muradas.

O Creche Escola, lan-
çado em setembro de
2011, é uma parceria das
Secretarias Estaduais de
Desenvolvimento Social e
de Educação. O programa
tem por objetivo ampliar
o atendimento de crianças

na educação infantil, resi-
dentes, prioritariamente,
em localidades com maior
vulnerabilidade social.

Na Secretaria de Esta-
do Esportes e Lazer, foi
assinado convênio no va-
lor de R$ 330 mil para re-
alização dos Jogos Regio-
nais 2012. A verba será
utilizada na reforma do Gi-
násio de Esportes Kim
Negrão e as adequações de
mais 11 praças esportivas,
sendo estas a piscina mu-
nicipal; os campos muni-
cipais do São Pedro, Amé-
rica/Bonsucesso, Brabân-
cia, Ferroviária e Painei-
ras, o campo de malha do

Ginásio de Esportes Tico
do Manolo, 2 Canchas de
Bocha atrás do Campo
Municipal, a Pista de Bi-
cicross e a adequação
Horto Florestal para a dis-
puta de Moutain Bike. As
disputas de Biribol serão
realizadas no Hotel Penín-
sula sem nenhum custo
para os cofres municipais.

No Palácio do Gover-
no, foi assinado convênio
no valor de R$ 900 mil
para execução de mais
de 13 mil m² de pavimen-
tação asfática, com gui-
as e sarjetas de concreto
e 1.034,00 m de drena-
gem para águas fluviais,

em vias do Jardim Para-
íso e Avenida Antônio
Cunha Bueno (entre a
Avenida Anápolis e Rua
Julio Belluci).

Além dessas conquis-
tas, o provedor da Santa
Casa de Avaré também
esteve em São Paulo e
foi conquistada uma ver-
ba de R$ 100 mil para a
unidade hospitalar avare-
ense para manutenção e
custeios.

Todos os convênios
assinados na capital pau-
lista somam R$
2.566.000,00. de investi-
mentos para o desenvol-
vimento do município.

A Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, atra-
vés da Secretaria Munici-
pal de  Assistência e De-
senvolvimento Social –
SEMADES - participou,
na última segunda-feira, 2,
de uma videoconferência
visando a inclusão do mu-
nicípio no Programa Bene-
ficio de Prestação Continu-
ada – BPC -, que tem
como objetivo desenvolver
ações intersetoriais, que
garante o acesso e a per-
manência na escola de cri-
anças e adolescentes com
deficiência, de 0 a 18 anos.

O programa tem como
principal diretriz a identifi-
cação das barreiras que im-
pedem ou dificultam o
acesso e a permanência de
crianças e adolescentes com
deficiência na escola e o

A S S I S T Ê N C I A   S O C I A L :

Programa Federal atenderá crianças avareenses com deficiência

Representantes da educação, assistência social, saúde e direito da pessoa com deficiência durante
videoconferência.

desenvolvimento de ações
intersetoriais, envolvendo as
políticas de educação, de as-
sistência social, de saúde e
de direito da pessoa com de-
ficiência  com vistas à su-
peração dessas barreiras.

O BPC na Escola tem
quatro eixos principais:
identificar, entre os bene-
ficiários do programa,
aqueles que estão na es-
cola e aqueles que estão
fora dela; identificar as
principais barreiras para o
acesso e a permanência na
escola das pessoas com
deficiência; desenvolver
estudos e estratégias con-
juntas para superação des-
sas barreiras e manter o
acompanhamento sistemá-
tico das ações e programas
dos entes federados que
aderirem ao programa.



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 Rogélio Barchetti Urrêa, solicitando o envio
para esta Casa de Leis cópia da documentação referente ao Projeto
da Obra de Drenagem do chamado “Boiódromo”. Justifica-se a pre-
sente propositura diante da preocupação que é voz corrente entre os
moradores dos bairros próximos à área provável da obra.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, oficiar a AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA (ANVISA) solicitando esclarecimentos sobre a aplicação
de herbicidas, especialmente a substância Glifosato, em áreas urba-
nas. Considerando que nota assinada pela Diretoria Colegiada da
ANVISA, de 15/01/2010, determina que “ a prática da capina química
em área urbana não está autorizada pela ANVISA ou por qualquer
outro órgão, não havendo nenhum produto agrotóxico registrado para
tal finalidade”; Considerando que em nosso município vigora a Lei
114, de 09/08/2001, a qual “veda no âmbito do Município de Avaré o
uso de agrotóxico da classe dos herbicidas para a chamada capina
química”; Considerando que a atual administração municipal colocou
em discussão a referida Lei Municipal, com o intuito de voltar a apli-
car Glifosato em vias públicas e calçadas; Considerando que não
houve consenso entre os debatedores, ficando clara a necessidade
de buscar mais dados técnicos e científicos para respaldar uma deci-
são correta e consciente que preserve as pessoas e os animais do-
mésticos de quaisquer riscos; Pergunta-se: 1- A decisão da ANVISA
citada acima permanece até os dias atuais? 2- A aplicação de
Glifosato em área urbana, segundo os dados científicos atualmente
conhecidos, envolve riscos para a população e para animais domésti-
cos expostos? Quais são esses riscos? 3- Existem estudos para
aplicação em área urbana de outras substâncias com a finalidade de
controle do crescimento de mato e pragas em vias públicas e calça-
das que não apresentem riscos às pessoas e animais domésticos?
Existem outras alternativas além da capina manual e mecânica?
-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 Rogélio Barchetti Urrêa, solicitando informações
a respeito do depósito irregular de amianto que, segundo informações,
180 toneladas ainda permanecem no local onde funcionou a empresa
Auco Componentes Automobilísticos, antiga fábrica de pastilhas de
freios para veículos. Como é de conhecimento público, em 2010 foram
retiradas cerca de 250 toneladas de amianto do local pela empresa
WPA Ambiental, Industrial e Comércio e Serviço Ltda. vencedora da
licitação, sendo gastos R$ 287.500,00 na época. Pergunta-se: 1- A
Prefeitura confirma a existência de tal quantidade de depósito irregular
de amianto? 2- No caso de resposta positiva, quais providências estão
programadas para a retirada do resíduo tóxico?
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalida-
des regimentais, oficiar a CDHU (Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano) solicitando providencias no sentido de que se-
jam construídos muros de arrimo nas tuas do Bairro do Camargo – D I
e D II, em razão do risco de desabamento que se observa, evitando
tragédias com prejuízo material e principalmente de vidas humanas.
-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 Rogélio Barchetti Urrêa, solicitando determinar a
presença de um ou mais guardas municipais em todas as sessões da
Câmara Municipal, com o propósito de evitar que se repitam episódios
como aqueles que lamentavelmente todos presenciamos na Sessão
de 26 de março último, prejudicando o andamento dos trabalhos.

JAIR ALVES FERREIRA
- Para que através do setor competente providencie placas de sinali-
zação (PARE) em todos os cruzamentos da Rua Diamantino Ferreira
Inocêncio, com as ruas a saber: Rua Lázaro do Amaral Leite; Rua
Tito Mota; Rua São Pedro; Rua Lodovico Lopes de Medeiros; Rua
Tonico Boava; Rua Antônio Gomes de Amorim e Rua Mario Gomes
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor ROBERTO MOURA PINTO, ocorrido em
Avaré, no dia 28 de março do corrente, fato esse que causou grande
consternação perante aos familiares e amigos, uma vez que se trata-
va de pessoa benquista, pertencente que era à família aqui radicada.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
-

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalida-
des regimentais, que seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI,
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que através
do setor competente providencie com urgência a colocação da placa
com a nomenclatura da Rua Antenor Armando no Bairro Brabância,
visto que, a falta da mesma dificulta a localização da rua causando

grandes transtornos aos moradores do referido local.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos,
voto de profundo pesar pelo falecimento da SRA. VIRGILINA PINHEI-
RO VIEIRA, ocorrido em Avaré, no dia 28 de março a do corrente ano,
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.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que, através do setor competente,
para que informe a esta Casa de Leis se o setor de limpeza pública
realiza periodicamente a limpeza nas ruas do bairro Costa Azul e qual
a frequência que este serviço vem sendo executado (semanal, quin-
zenal ou mensal); caso não exista um planejamento ou cronograma
para a realização da limpeza urbana no bairro Costa Azul, solicito que
esta medida seja tomada urgentemente, pois segundo moradores o
bairro não possui nem pessoal e nem máquinas e equipamentos para
a execução da limpeza e, com isso, o local (que recebe uma quanti-
dade expressiva de turista) fica com péssimo aspecto, prejudicando
a imagem da nossa querida Estância Turística de Avaré.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que, através do setor competente,
para que informe a esta Casa de Leis se a Prefeitura está tomando
alguma medida para resolver as erosões que estão atingindo a praia
do bairro Costa Azul. Segundo relato de moradores, as erosões estão
causando buracos profundos na praia, colocando em risco a vida dos
moradores e freqüentadores do local.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, que seja consignado em ata de nossos trabalhos,
votos de parabenização à equipe de Karatecas do Professor Eduardo
Silva, pela brilhante participação, no último dia 18 de março, na Copa
de Piracicaba de Karatê, competição essa em que a referida equipe
realizou uma brilhante participação obtendo 25 medalhas em diver-
sas categorias.
-seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que, através do setor competente,
envie a esta Casa de Leis cópia da dispensa de licitação número 017/
12, processo número 063/12, publicada no Semanário Oficial de 24/
03/2012, através da qual está contratando uma empresa para presta-
ção de serviços de plantões médicos no SAMU ao custo de R$ 270
mil (duzentos e setenta mil reais).

ROSANGELA PAULUCCI P. PEREIRA
- considerando o Pregão Eletrônico nº 030/12 – Processo nº 155/12,
objetivando contratar empresa para prestação de serviços de
desinsetização para atender a Secretaria da Educação, publicado no
Semanário Oficial do Município, do dia 17 de março p. passado, seja
oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe se o serviço de
desinsetização será realizado nas escolas.
Se positivo, solicito que o referido serviço ocorra na época das férias
escolares.
- seja oficiado ao Juízo Eleitoral da Comarca de Avaré, para que es-
clareça se haverá trabalho em regime de plantões, em finais de se-
mana, para a realização de transferência e regularizações dos títulos
eleitorais, visto que muitos eleitores que necessitam e desejam a
regularidade de seus títulos, que os tornarão aptos a votar nas elei-
ções deste ano, pelos mais diversos motivos não conseguem que tal
ocorra nos dias úteis.
Se positiva a resposta, rogamos nos sejam informados os dias dos
plantões.
- sejam oficiados votos de parabenizações aos alunos do Colégio
Universitário de Avaré, João Arthur de Oliveira e Alex Stehling, os quais
conquistaram medalhas nas Olimpíadas Paulista de Física, realizada
no dia 23 de março p.passado.
Justifica-se tal propositura, posto que, dentre os 15 mil alunos partici-
pantes do Estado de São Paulo (desde o sexto ano do ensino funda-
mental até o 3º ano  do ensino médio) que receberam medalhas ape-
nas 147 alunos, mais ou menos 20 de cada série. Entre eles, esta-
vam os alunos:  João Arthur de Oliveira Vasconcelos (medalha de
Honra ao mérito do 8º ano) e  Alex Stehling (9º ano do ensino funda-
mental,  medalha de prata), ambos do Colégio Universitário de Avaré.
Na fase regional das Olimpíadas, as provas foram realizadas no Colé-
gio Universitário de Avaré, em 2011, com a participação de várias esco-
las da Região de Avaré. Os alunos classificados participaram da fase
estadual, cujas provas aconteceram em várias cidades do estado.
Requeiro ainda que, sejam oficiados votos de parabenizações ao Pro-
fessor Coordenador Floriano Castilho, pela brilhante atuação junto à
preparação e dedicação dispensada aos alunos.

- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que, através do setor
competente, providencie a inclusão, como dívida ativa do Município,
do valor de R$ 602 mil (seiscentos e dois mil reais), que deveria ter
sido pago em 2008 para a MR Organização e Evento Ltda.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que providencie, urgente-
mente, a anulação da dispensa de licitação n° 059/12, processo n°
142/12, com valor global de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais),
que visa à contratação de mão-de-obra especializada para reconstru-
ção de parte de muro de alvenaria e concreto armado e calçada da
Rua Vital Brasil; caso não seja possível anular, solicito que seja envi-
ada a esta Casa de Leis cópia da referida dispensa de licitação.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que envie, urgentemente,
a esta Câmara Municipal a lei complementar mencionada na Lei Com-
plementar n° 115, de 10 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre a
criação da Guarda Municipal, que em seu artigo 3º determina o se-
guinte: “A criação dos cargos, atribuições, carga horária e regime
jurídico, bem como a respectiva Lei Orgânica serão objeto de Lei
Complementar própria a ser encaminhada ao Poder Legislativo em
até 120 (cento e vinte) dias”.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que esclareça se o terre-
no localizado na Rua Zico de Castro nº 152 e os terrenos localizados
na Rua Juscelino Kubitschek nºs 282 e 292 são pertencentes à
municipalidade. Se positivo, solicito seja realizada limpeza e capinação
urgente, visto que o mato encontra-se muito alto, propiciando prolife-
ração de animais peçonhentos nocivos à saúde. Se negativo, notificar
os proprietários para tomarem as devidas providências. Justifica-se
tal propositura atendendo abaixo-assinado, em anexo, dos morado-
res do bairro, visto que, esta edi já solicitou através de Indicação,
tendo o pessoal ligado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente visi-
tado o local e até a presente data nenhuma providência foi tomada.
- para que, através do setor competente, a exemplo do que acontece
na cidade de Barueri, seja possível consultar através do site da Pre-
feitura de Avaré, os resultados dos recursos da JARI e também de
outros serviços prestados pela municipalidade, conforme anexo.
-conforme estabelecido na Constituição Federal o serviço de cremató-
rio é de competência do município, a quem cabe organizar e prestar,
diretamente ou sob o regime de concessão pública ou permissão. No
caso de concessão de serviços públicos é imprescindível que o municí-
pio realize um processo de licitação pública, observado o princípio da
igualdade entre os concorrentes (artigo 37, inciso XXI, Constituição
Federal). Ante a consideração da premissa acima, seja oficiado ao
Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, para que esclareça se existe algum projeto no mu-
nicípio para a implementação de serviço de crematório. Justificativa: A
cremação é o processo de queima de um corpo, em alta temperatura,
reduzindo-o a cinzas. Ainda que algumas religiões, como o islamismo
e o judaísmo, não permitam a cremação, esta é uma das práticas mais
antigas realizada pelo homem. Para muitas sociedades, este era con-
siderado um costume corriqueiro e fazia parte do cotidiano da popula-
ção, por se tratar de uma solução prática e higiênica. Para gregos e
romanos, a cremação era considerada um destino nobre aos mortos, e
o sepultamento era reservado aos criminosos, assassinos, suicidas e
aos fulminados por raios (considerada até então uma “maldição” de
Júpiter). Atualmente, a maioria das religiões não é contrária à crema-
ção e a demanda pelo serviço vem aumentando cada vez mais, não só
pela necessidade de espaço físico, saúde pública e desligamento da
população para com os dogmas religiosos e conceitos ultrapassados,
como pela facilidade da cremação em relação ao processo de sepulta-
mento. O primeiro crematório com fins funerais inaugurado no Brasil foi
o crematório municipal de Vila Alpina, na cidade de São Paulo, no ano
de 1974. Atualmente, praticamente todos os estados brasileiros dis-
põem de um crematório, sendo que a Grande São Paulo conta com
três deles. Observação: A cremação pode ser feita tanto para corpos
humanos quanto para animais.
-seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que informe existe a
possibilidade de inserir no site da Prefeitura um link que possibilite
ao contribuinte acompanhar o andamento de seus requerimentos
formulados ao município. Justifica-se a propositura, visto que torna-
rá mais prático, econômico e seguro o acompanhamento das solici-
tações e demais formulações pedidas para a municipalidade. Se-
gue, acompanhando este pedido, modelo existente no site da Pre-
feitura de Campinas.
-sejam oficiados votos de parabenizações ao doutor Vinicius de Castro
Nunes de Siqueira, pela conquista do título de doutor em estatística pela
USP de São Carlos, o que traz enorme orgulho a seus pais Manuel Nunes
Siqueira e Aurora e merecedor das nossas mais elevadas considerações.
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DECRETOS

Decreto nº 3.150, de 05 de abril de 2012.
“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar que

especifica e dá outras providencias”

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 4.320/64 de 17
de março de 1964 combinado com o artigo 167 § 2º da Constituição
Federal , fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no De-
partamento de Contabilidade e Orçamentos da Prefeitura da Estância
Turística de Avaré um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no va-
lor de R$ 16.076.850,000 (Dezesseis milhões, Setenta e Seis mil e
Oitocentos e cinquenta reais), destinados a cobrir as insuficiências
orçamentárias do Grupo de Despesa “Pessoal Civil e Encargos”  na
conformidade da funcional programática e modalidade de aplicação
detalhada abaixo:

TOTAL DA SUPLEMENTAÇAO 16.076.850,00

Artigo 2º- O valor de que trata o artigo anterior será coberto com
recursos de anulação de dotações no valor de R$ 5.448.850,00 a que
alude o inciso III, parágrafo 1º do artigo 43, e pelo valor de R$
10.628.000,00 proveniente do Excesso de Arrecadação a se verificar
no exercício, conforme inciso II do mesmo artigo da Lei Federal nº
4.320 de 17 de Março de 1.964. O valor das anulações correspondem
às dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

Artigo 3º -  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré , 05 de abril de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URREA
PREFEITO

INFORMAÇÃO AOS SENHORES
USUÁRIOS DO SISTEMA SUS:

· Favor solicitar seu Cartão SUS no CENTRO DE SAÚDE – rua
Acre – sala 28 , Horários: 7:30 h à 16 h ,de segunda a sexta-
feira , munidos dos seguintes documentos :
Documentos necessários para a emissão do CARTÃO SUS :
- CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO: Certidão de Nascimento ,
Cartão SUS da mãe, Comprovante de residência que contenha o
n.° do CEP  ( Luz , Telefone o outro)
· CRIANÇAS DE 1 ATÉ 10 ANOS: Certidão de Nascimento , Com-
provante de residência que contenha o n.° do CEP  ( Luz , Telefone
o outro)
· CRIANÇAS ACIMA DE 10 ANOS : RG ou Certidão de Nascimen-
to , Comprovante de residência que contenha o n.° do CEP ( que
contém o n.° do CEP  ( Luz , Telefone o outro)
· ADULTOS : RG , CPF E Comprovante de residência que conte-
nha o n.° do CEP  ( que contém o n.° do CEP  ( Luz , Telefone o
outro)

Nelson Miras Melenchon
Responsável P . S. Municip al



Decreto n.º 3.128, de 27 de março de 2012.
(Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal , de acordo com
Lei Complementar nº 50 , de 07 de janeiro de 2005, combinada com

a Emenda   a Lei Orgânica n.º 01 , de 19 de janeiro de 1.993.)

ROGELIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a   :  -
Artigo 1º  – Fica nomeado para o cargo de SECRETÁRIO MUNICI-
PAL DE HABITAÇÃO , criado pela Lei Complement ar nº 50 , de 07
de janeiro de 2005, combinada com a Emenda à Lei Orgânica n.º 1,
de 19 de janeiro de 1.993, o Senhor ANDRE LUIZ DIAS, a partir de 10
de abril de 2012
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 27 de março de 2012.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA
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Decreto nº 3.122, de 26 de março de 2012.
(Reorganiza o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente)

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 reorganizado, na forma abaixo, em conformidade
com a Lei Federal nº 8.069/90, a Lei Municipal nº 127/93 e a Lei
Complementar nº 150/2011, o Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente:-
Representantes do Poder Público
Representantes da Secretaria Municipal de Educação
Titular:  Rotildes Coutinho
Suplente: Maria Anice Carvalho
Representantes da Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Amanda Martins de Oliveira Abreu
Suplente:  Patricia Estela Monteiro Pereira
Representantes da Secretaria Municipal de Cultura
Titular:     Regina Célia Gonçalves
Suplente: Therezinha Alves de Morais
Representantes da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Titular: Alexandre Faustino
Suplente:  Narandra Nakamura de Oliveira Faustino
Representantes da Secretaria Municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social
Titular: Alessandra Bonifácio Mazzetti
Suplente: Priscila Félix
Representantes da Sociedade Civil
Representantes de Entidade Assistencial de Atendimento Só-
cio Educativa e de Capacitação a Criança e ao Adolescente
Titular:     Elvira Brígida Bona
Suplente:  Ivone Souza Paula
Titular : Jussara Carvalho Pereira Guazzelli
Suplente: Flavia Maira Fernandes Camargo
Representantes da Subseção da OAB de Avaré – Ordem dos
Advogados do Brasil
Titular: Anelissa Bonifácio Mazetti
Suplente: Fernanda Jacob da Rocha
Representantes de Clube de Serviços, Sociedade Organizada
ou Religiosa
Titular:  Rubens Renato Pereira
Suplente: Oswaldo Rizzo
Representantes de Entidade Assistencial de Atendimento a
Saúde
Titular: Fabiana Domingues
Suplente: Andréia Cristina Contrucci
Artigo 2º  - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 26 de março de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto nº 3.123, de 26 de março de 2012.
(Organiza o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

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 reorganizado, na forma abaixo, em conformidade
com a Lei Municipal nº 127/93 e a Lei Complementar nº 150/2011, o
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:-
Presidente: RUBENS RENA TO PEREIRA
Vice-Presidente : ALEXANDRE FAUSTINO
Tesoureiro: JUSSARA  CARVALHO PEREIRA GUAZZELLI
1ª Secretária : ANELISSA BONIFÁCIO MAZETTI
2ª Secretária: PRISCILA FÉLIX
Artigo 2º  - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 26 de março de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto n.º 3.125, de 27 de março de 2012.
(Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal , de acordo com
Lei Complementar nº 50 , de 07 de janeiro de 2005, combinada com

a Emenda   a Lei Orgânica n.º 01 , de 19 de janeiro de 1.993.)

ROGELIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a   :  -
Artigo 1º  – Fica exonerado do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO , criado pela Lei Complement ar nº 50 , de 07 de
janeiro de 2005, combinada com a Emenda à Lei Orgânica n.º 1, de
19 de janeiro de 1.993, o Senhor CARLOS ALBERT O ESTATI, a
partir de 05 de abril de 2012
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 27 de março de 2012.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto n.º 3.126, de 27 de março de 2012.
(Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal , de acordo
com Lei Complementar nº 90 , de 28 de janeiro de 2009, combinada
com a Emenda   a Lei Orgânica n.º 01 , de 19 de janeiro de 1.993.)

ROGELIO BARCHETI URRÊA , Prefeito  da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a   :  -
Artigo 1º  - Fica exonerado do cargo de SECRETÁRIO ESPECIAL
DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA , criado pela
Lei Complementar nº 90 , de 28 de janeiro de 2009, combinada com
a Emenda à Lei Orgânica n.º 1, de 19 de janeiro de 1.993, o Senhor
NILSON CALAMITA FILHO, a partir do dia 05 de abril de 2012.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 27 de março de 2012.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

ASSOCIART
Quarta à Domingo
Das 09h00 às 18h00

Box 6 e 7 - Lanchódromo

Decreto nº 3.127, de 27 de Março de 2012.
(Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal , de acordo
com Lei Complementar nº 50 , de 07 de janeiro de 2005, combinada
com a Emenda   a Lei Orgânica n.º 01 , de 19 de janeiro de 1.993.)

ROGELIO BARCHETI URRÊA , Prefeito  da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a   :  -
Artigo 1º  - Fica exonerado do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
criado pela Lei Complementar nº 50 , de 07 de janeiro de 2005,
combinada com a Emenda à Lei Orgânica n.º 1, de 19 de janeiro de
1.993, o Senhor MARCELO OLIVEIRA SANCHES, a partir de 02 de
abril de 2011.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 27 de março de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto n.º 3.129, de 27 de março de 2012.
(Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal , de acordo com
Lei Complementar nº 90 , de 28 de janeiro de 2009, combinada com

a Emenda   a Lei Orgânica n.º 01 , de 19 de janeiro de 1.993.)

ROGELIO BARCHETI URRÊA , Prefeito  da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a   :  -
Artigo 1º  - Fica nomeado para o cargo de SECRETÁRIO ESPECIAL
DE GESTÃO PÚBLICA , criado pela Lei Complementar nº 90 , de
28 de janeiro de 2009, combinada com a Emenda à Lei Orgânica n.º
1, de 19 de janeiro de 1.993, o Senhor JOAQUIM SIMÃO DE FREITAS,
a partir do dia 10 de abril de 2012.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 27 de março de 2012.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Ouvidoria Municipal:

0800-7700133

Decreto nº 3.130, de 27 de Março de 2012.
(Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal , de acordo com
Lei Complementar nº 50 , de 07 de janeiro de 2005, combinada com
a Emenda   a Lei Orgânica n.º 01 , de 19 de janeiro de 1.993.)

ROGELIO BARCHETI URRÊA , Prefeito  da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a   :  -
Artigo 1º  - Fica nomeado para o cargo de SECRETÁRIO MUNICI-
PAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO, criado pela Lei Complementar nº 50 , de 07 de janeiro de
2005, combinada com a Emenda à Lei Orgânica n.º 1, de 19 de janei-
ro de 1.993, o Senhor MAURO SERGIO DE OLIVEIRA, a partir de 02
de abril de 2012.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 27 de março de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA
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Decreto n.º 3.131, de 27 de março de 2012.
(Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal , de acordo com
Lei Complementar nº 50 , de 07 de janeiro de 2005, combinada com

a Emenda   a Lei Orgânica n.º 01 , de 19 de janeiro de 1.993.)

ROGELIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a   :  -
Artigo 1º  - Fica exonerado do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE TRANSPORTE E SISTEMA VIÁRIO , criado pela Lei Comple-
mentar nº 50 , de 07 de janeiro de 2005, combinada com a Emenda à
Lei Orgânica n.º 1, de 19 de janeiro de 1.993,  nos termos da legisla-
ção acima, o Senhor GERMINAL PEGOLI JUNIOR, a partir de 05 de
abril de 2012.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 27 de março de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto nº 3.137, de 30 de março de 2012.
(Reorganiza a Comissão Organizadora do Fundo Participativo

do 56º Jogos Regionais Avaré - 2012 ).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a   :  -
Artigo 1º  - Fica reorganizada, na forma abaixo, a Comissão Organizadora
do Fundo Participativo do 56º Jogos Regionais Avaré - 2012.
ROBERVAL MACIEL DE OLIVEIRA  – Presidente;
ELIDAN ACACIO CHRISTINO – Tesoureiro;
ELIANDRO ROGERIO BRAGA – 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 março de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 3.138, de  30  de março de 2012.
(Dispõe sobre criação de vagas em concurso público e dá outras

providências.)

ROGELIO BARCHETI URREA , Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando , a necessidade de convocação de 01 (um) PEB II -
Educação Especial para a Secretaria Municipal de Educação , devido
ao aumento substancial na demanda no atendimento aos alunos com
Necessidades Educacionais Especiais da Educação Infantil na rede
de ensino municipal;
Considerando , que existem número de 03 (três) vagas ocupadas,
em conformidade com o Concurso Público nº 002/2011, homologado
em 17/05/2011, publicado em 21/05/2011, com vencimento em 20/05/
2012, podendo ser  prorrogado por igual período;
Considerando , que existem cargos vagos no quadro de pessoal, de
acordo com a Lei Complementar nº 152/2011 de 06/09/2011;
Considerando , que o Edital de Divulgação de resultado final publica-
do em 14/05/2011 constam de 11 (onze) classificados:-
D e c r e t a : -
Artigo 1º-  Fica elevada em mais 01 (uma) unidade, o número de
vagas de Professor de Educação Especial – PEB II, constante do
Edital de Convocação do Concurso Público nº 002/2011, homologado
em 17 de Maio de 2011, publicado em 21 de Maio de 2011.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 30 de março de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº3.139, de  30  de março de 2012.
(Dispõe sobre criação de vagas em concurso público e dá outras

providências.)

ROGELIO BARCHETI URREA , Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando , a necessidade de convocação de 01 (um) Agente de
Fiscalização (antigo Fiscal de ISS) para o Departamento de ISS e Fis-
calização de Postura, junto a Secretaria Municipal da Fazenda, devido
ao aumento substancial na demanda dos serviços de fiscalização;
Considerando , que existem número de 05 (cinco) vagas ocupadas,
em conformidade com o Concurso Público nº 001/2010, homologado
em 11/05/2010, publicado em 15/05/2010, com vencimento em 14/
05/2012, podendo ser  prorrogado por igual período;
Considerando , que existem cargos vagos no quadro de pessoal, de
acordo com a Lei Complementar nº 126/2010 de 02/06/2010;
Considerando , que o Edital de Divulgação de resultado final publica-
do em 01/05/2010 constam de 06 (seis) classificados:-
D e c r e t a : -
Artigo 1º-  Fica elevada em mais 01 (uma) unidade, o número de
vagas de Agente de Fiscalização, constante do Edital de Convocação
do Concurso Público nº 001/2010, homologado em 11 de Maio de
2010, publicado em  15 de Maio de 2010.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 30 de março de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 3.140, de 30 de março de 2012.
(Dispõe sobre reorganização dos Membros da Coordenadoria

Municipal de Defesa Civil - COMDEC.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições legais ou Decreto nº 2.388, de 05 de
abril de 2010;
D E C R E T A:
Artigo 1º  - Fica nomeada, na forma abaixo, a Coordenadoria Munici-
pal de Defesa Civil – COMDEC:
Coordenadoria
PAULO ROBERTO VILLA –Coordenador;
GIANI MARIA CEGARRA AREDES PEREIRA – Diretora Executiva;
REGIANE ARRUDA DAFFARA – 1ª Secretária;
Setor Técnico
ALEXANDRE LEAL NIGRO – Diretor;
KELLY N. RODRIGUES DA SILVA – Vice-Diretora;
PEDRO LUIZ DE SOUZA;
FLÁVIO VALENTIM DENARDI;
Setor Operativo
JOSÉ VASCONCELOS DE ARAUJO SILVA –Diretor;
MARIA DE FÁTIMA GOMES – Vice-Diretora;
OSCAR AYRES;
MARCELO ALVES DE GÓES;
MARICY GARCIA;
OLAVO DE CARVALHO.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogado o Decreto n° 3.085, de 1º de março de 2012.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 30 de março de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 3.141, de 02 de abril de 2012.
(Dispõe sobre declaração de utilidade pública para fins de desapro-

priação e dá outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  E  C  R  E  T  A    :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de futura
desapropriação amigável ou judicial, a área de terras de propriedade
de Gilberto Empreendimento Imobiliários S/C Ltda., localizada na
confluência da Rua América e Avenida Vale Verde, no Loteamento
Brabância, nesta cidade.
Local : Confluência da Rua América e Avenida Vale Verde – Loteamento
Estância Brabância - Avaré/SP;
Proprietário  : Gilberto Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda.
Área territorial: 1.338,00 m2
Descrição da Área: Inicia na confluência da Rua América e Avenida
Vale Verde e segue ao longo da primeira Avenida, percorrendo a dis-
tância de 45,00m, desse ponto deflete a direita e segue em curva na

confrontação com a área remanescente, percorrendo a distância de
70,00m, desse ponto deflete a direita e segue no rumo 60°50" NW ,
percorrendo a distância de 39,50m, na confrontação com o Loteamento
Estância Brabância, até encontrar o ponto onde teve início a presente
descrição, objeto de Registro no CRI de nº 45.454.
Artigo 2º - A presente área será utilizada para futura desapropriação.
Artigo 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 02 de abril de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 3.142, de 02 de abril de 2012.
(Reorganiza a Comissão Organizadora da 52ª Corrida “O Operário” ).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a   :  -
Artigo 1º  - Fica reorganizada, na forma abaixo, a Comissão
Organizadora  da 52ª Corrida “O Operário”, que acontecerá no dia 1º
de maio de 2012.
ROBERVAL MACIEL DE OLIVEIRA  – Presidente;
CLODOALDO JOSÉ RODRIGUES – T esoureiro;
ADÃO DE CAMPOS – Membro.
DAULUS EDUARDO SOARES PAIXÃO – Membro
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 02 de abril de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 3.144, de 03 de abril de 2012.
(Delega Funções ao Secretário Municipal da Fazenda)

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 delegada ao Secretário Municipal da Fazenda, a
autorização para assinaturas de cheques desta Municipalidade emiti-
dos com valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais)
 Artigo 2º  - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 03 de abril de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto nº 3.145, de 03 de abril de 2012.
(Nomeia a Comissão Organizadora do Circuito Cultural Paulista ).

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 Circuito Cultural Paulista:-
FLAVIO KLEBER NEVES DA  SILVEIRA – Presidente;
GUMERCINDO CASTELLUCCI – Tesoureiro;
THEREZINHA ALVES DE MORAES – Membro;
REGINA CELIA GONÇALVES – Membro;
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 03 de abril de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA
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Decreto nº 3.148, de 04 de abril de 2012
(Nomeia a Comissão Organizadora do IV FESMIA 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 IV FESMIA 2012:-
FLAVIO KLEBER NEVES DA  SILVEIRA – Presidente;
GUMERCINDO CASTELLUCCI – Tesoureiro;
THEREZINHA ALVES DE MORAES – Membro;
CLOVIS ANTONIO ROCHA GUERRA – Membro;
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 04 de abril de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto n.º 3.149, de 04 de abril de 2012.
(Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal , de acordo com Lei Complementar nº 50 , de 07 de

janeiro de 2005, combinada com a Emenda   a Lei Orgânica n.º 01 , de 19 de janeiro de 1.993.)

ROGELIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a   :  -
Artigo 1º  - Fica exonerada do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA , criado pela Lei Com-
plementar nº 50 , de 07 de janeiro de 2005, combinada com a Emenda à Lei Orgânica n.º 1, de 19 de
janeiro de 1.993,  nos termos da legislação acima, a Senhora DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN, a partir
desta data.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 04 de abril de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto nº 3.147, de 03 de abril de 2012
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica e dá providências)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
D e c r e t a:-
Artigo 1º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964 combinado com o
artigo 167 § 2º da Constituição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Departa-
mento de Contabilidade e Orçamentos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré um CRÉDITO ADICIO-
NAL ESPECIAL no valor de R$ 89.618,96 (Oitenta e nove mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e seis
centavos), para atendimento de despesas oriundas do repasse de Recursos Financeiros do Governo
Federal,  EXCESSO DE ARRECAÇÃO, na conformidade da funcional programática e modalidade de apli-
cação detalhada abaixo:

Artigo 2º  -Para cobertura das despesas com a Execução deste Decreto serão utilizados os recursos
provenientes do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO do exercício pertencentes a recursos oriundos de CON-
VÊNIO FEDERAL – MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA.
Artigo 3º  – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 03 de abril de 2012.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Lei Complementar nº 167, de 05 de abril de 2012
(Autoriza o Executivo Municipal a efetivar a revisão geral dos vencimentos dos Servidores, Empregados
Públicos, pensionistas e inativos do Município da Estância Turística de Avaré e dá outras 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 - FICA O EXECUTIVO MUNICIPAL, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO X, DO ARTIGO 37, DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL, AUTORIZADO A PROCEDER A REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, EMPREGADOS PÚBLICOS,
PENSIONISTAS E INATIVOS DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, ESTABELECENDO-SE O PERCENTUAL DE 5,07
(CINCO, VÍRGULA ZERO SETE POR CENTO) - INPC (IBGE), QUE INCIDIRÁ, A PARTIR DE 1º DE ABRIL DE 2012, SOBRE OS

VALORES DAS TABELAS DE VENCIMENTOS CONSTANTES DOS ANEXOS IV–C, IV–D E IV-E, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 126, DE

02 DE JUNHO DE 2010; DO ANEXOS II, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 152, DE 06 DE SETEMBRO DE 2011; DO ANEXO I, DA LEI

COMPLEMENTAR Nº 96, DE 02 DE JUNHO DE 2009; DO ANEXO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 97, DE 12 DE MAIO DE 2009, COM

A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 157, DE 18 DE OUTUBRO DE 2011; E DOS CARGOS DESCRITOS NO PARÁGRAFO

PRIMEIRO, DO ARTIGO 1º, E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 01 DE MARÇO DE 2011.
Artigo 2º - As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta das dotações
orçamentárias discriminadas do orçamento vigente.
Artigo 3º - Publicada a presente Lei, o Poder Executivo fará publicar, no prazo de 15 (Quinze) dias, as
tabelas de vencimentos resultantes do disposto no artigo 1º, da presente Lei.
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1
de abril de 2012.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 05 de abril de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
Prefeito

LEI COMPLEMENTAR
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Lei Complementar nº 166, de 04 de abril de 2012
(Altera o Parágrafo 2º do Artigo 1º da lei Complementar nº 162, de 28 de fevereiro de 2012, e dá outras

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  - O Parágrafo 2º do Artigo 1º da lei Complementar nº 162, de 28 de fevereiro de 2012, passa a ter
a seguinte redação:-
“Parágrafo 2° - A adesão ao programa poderá ser realizada até 14 de maio de 2012, prorrogável
por mais 30 (trinta dias).”
Artigo 2º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 03 de abril de 2012.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA
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INEDITORIAIS

OUVIDORIA MUNICIPAL DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE AVARÉ

QUEM PODE RECORRER?
TODOS AQUELES QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRE-
FEITURA MUNICIPAL (CIDADÃOS) E TAMBÉM AQUELES QUE NELA TRA-
BALHAM (SERVIDORES).

FONE PARA CONTATO:

08007700133

continua na página 22
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CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO 10 DE ABRIL DE 2012
REUNIÃO ABERTAS AOS INTERESSADOS NA DISCUSSÃO DOS

ASSUNTOS DA CULTURA E DA PRESERVAÇÃO DO
PATRIMONIO, POR TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO PLANO
DIRETOR (SETORIAL). OS INTERESSADOS DEVEM SE APRE-
SENTAR COM ANTECEDENCIA MINIMA DE 15 MINUTOS PARA

UMA PRÉVIA INSCRIÇÃO.

SENHORES CONSELHEIROS
Assunto: Reunião Ordinária do Conselho

Prezados Senhores
Ficam por meio deste, CONVOCADOS os Conselheiros do
CONDEPHAC Avaré para REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA na sede da
Secretaria Municipal de Cultura e Lazer – Gabinete do Condephac, às
17h00min horas do dia 10 DE ABRIL DE 2012, Rua Minas Gerais,
279 CAIC – Memorial Djanira
IMPORTANTE A PARTICIPAÇÃO DE TODOS E ESTA REUNIÃO
DEVERÁ SE ALONGAR PELA IMENSA QUANTIDADE DE ASSUN-
TOS LIGADOS A PAUTA ÚNICA (ABAIXO)
PAUTA DA REUNIÃO
1 - Andamento dos trabalhos Setoriais do Plano Diretor com partici-
pação de interessados (AUDIÊNCIA PÚBLICA) e detalhamento dos
procedimentos inerentes ao mesmo.
· 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

CONDEPHAC – Conselho de Defesa do
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Avaré

Lei Municipal nº 1.429, de 09 de novembro de 2010.

Comissão Eleitoral, nomeada pela Portaria Nº 010 de 20 de março de
2012, destinada a dirigir Processo Eleitoral para escolha de represen-
tantes dos servidores ativos e inativos para compor o Conselho Admi-
nistração Previdenciária do Instituto dos Servidores Públicos do Mu-
nicípio de Avaré, divulga os resultados da Eleição ocorrida no último
dia 30 de março de 2012.
Número de servidores ativos votantes                 60
Número de servidores inativos votantes              17
Resultado da Votação para escolha de Representantes dos Servido-
res Ativos
Jaime Aparecido Pepe  - 19  votos
Benedita Aparecida Dalcin   - 17 votos
Maria Aparecida Ferraz Pera  - 16  votos
José Henrique Custódio Marques   -  07  votos
Voto Nulo    -   1 voto
Total     =   60  votos
Resultado da Votação para escolha de Representantes Servidores
Inativos e Pensionistas
Orlando Roberto Bricoletti Medaglia    - 17    votos
Avaré, 30 de março de 2012.

Roberto Surano Simon
Comissão Eleitoral

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

 ESTADO DE SÃO PAULO

Conselho Municipal do Plano Diretor
Lei  Complementar nº 154, de 27 de setembro de 2011

CMPD – Conselho Municipal do Plano Diretor
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA

Senhores Conselheiros,
Ficam por meio deste CONVOCADOS os Conselheiros do CMPD –
Conselho Municipal do Plano Diretor para REUNIÃO ORDINÁRIA a se
realizar no próximo dia 12 de abril de 2012 (quinta-feira) às dezenove
horas no Plenário da Câmara Municipal, à Av. Misael Eufrásio Leal, 999.
Pauta da Reunião:
1) Aprovação das atas das reuniões ordinária de 14/03/2012 e da
extraordinária de 27/03/2012, enviadas por correio eletrônico;
2) Comunicações do Presidente;
3) Apontamentos da Secretaria
4) Processo CMPD n.º 023/2012 -  leitura, discussão e votação;
5) Processo CMPD n.º 024/2012 – leitura, discussão e votação;
6)  Processo CMPD n.º 025/2012 – leitura, discussão e votação;
7) Processo CMPD n.º 026/2012 – leitura, discussão e votação;
8) Processo CMPD n.º 027/2012 – leitura, discussão e votação;
9) Processo CMPD n.º 028/2012 – leitura, discussão e votação;
10) Processo CMPD n.º 029/2012 – leitura, discussão e votação;
11) Processo CMPD n.º 030/2012 – leitura, discussão e votação;
As reuniões do CMPD são abertas a toda a população.
Avaré, 30 de março de 2012.

MARCOS BOOCK RUTIGLIANO
PRESIDENTE CMDP

Secretaria Municip al de Assistência e
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal da Pessoal Portadora de
Deficiência – CMPPD

Lei Estadual nº 7853/1989 - Lei Municipal – nº 68/2001 - 140/2001
Decreto- 2.589/2010

Convocação
O Presidente do Conselho Municipal de Pessoas Portadoras de Defi-
ciência (CMPPD), Sr. José Ricardo Cegarra,   convoca o/a Conse-
lheiros Titulares e, ou Suplentes  ,  para  Reunião Mensal  que
será realizada no dia 12/04/12  às 9:00 horas  , na sala dos Conse-
lhos Municipais junto à Secretaria Municipal de Assistência e Desen-
volvimento Social  sito à rua Rio Grande do Sul, 1750 – fundos.
Pauta:
· Leitura da Ata e Outras providências

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

e-mail:secmunicipais@hotmail.com

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 080/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pelo Sr. Glauco Fabiano Favaro de Oliveira, convoca os classificados
no Concurso Público  nº 001/2010, homologado pelo Edital nº 001/
2010 de 11/05/2010, para o cargo de Agente de Fiscalização (Anti-
go Fiscal de ISS), conforme classificação abaixo descrita, para com-
parecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da
publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e
Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
06º ELLEN CRISTINA CAMARGO LOBO
Estância Turística de Avaré, 02 de Abril de 2012.

GLAUCO FABIANO FAVARO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Administração

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 079/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pelo Sr Glauco Fabiano Favaro de Oliveira, convoca os classificados
no Concurso Público  nº 002/2011, publicado em 26/03/2011, homo-
logado em 17/05/2011, publicado em 21/05/2011, para o cargo de
PEB II ( Antigo  Professor de Educação Especial),  conforme clas-
sificação abaixo descrita; para comparecer no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital; no
Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado
a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
005º MARLENE ALVES LESSA RAMALHO
Estância Turística de Avaré, aos 02 dias do mês de Abril de 2012.

GLAUCO FABIANO FAVARO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Administração FALECIMENTOS

FALECIMENTOS PERÍODO DE
29/03/12 A 02/04/2012

Thereza dos Santos T enor
*04/11/1934 +29/03/2012

Raji Uthman Bark
*06/05/1921 +29/03/2012
Maria dos Anjos V asques
*15/01/1935  +31/03/2012
Dimas Ribeiro de Souza
*12/07/1942  +02/04/2012

Tiago Manguelino da Silva
*31/03/2012 +02/04/2012

LEIS

Lei nº 1.559, de 03 de abril de 2012
(Dispõe sobre autorização para o MUNICÍPIO celebrar convênio
com a  ASSOCIAÇÃO FERROVIÁRIA   AVAREENSE – AFA e dá

outras 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 : Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Convênio com a
ASSOCIAÇÃO FERROVIÁRIA  AVAREENSE - AFA, inscrita no CNPJ
sob nº. 50.800.531\0001-37, para utilização das instalações localizadas
na Avenida Major Rangel, nº. 2229, nesta cidade visando o desenvolvi-
mento de prática esportiva em geral.
Artigo 2º : O prazo da vigência será pelo período de 12 (doze) meses,
contados da lavratura do respectivo termo, podendo ser renovado por
iguais e sucessivos períodos até o limite de sessenta meses, medi-
ante assinatura de termo aditivo.
Artigo 3º : Fica a Prefeitura Municipal autorizada a proceder todas as
reformas necessárias nas dependências do imóvel adequando-o à
finalidade esportiva, as quais passarão a integrar o patrimônio da As-
sociação Ferroviária Avareense – AFA.
Artigo 4º : A partir da lavratura do Termo de Convênio de que trata a
presente Lei, as instalações do campo de futebol localizadas na Ave-
nida Major Rangel, ficarão sob a responsabilidade do Município e da
Associação Ferroviária Avareense – AFA.
Artigo 5º : As despesas decorrentes de consumo de água, energia
elétrica, telefone e manutenção das instalações da Associação Fer-
roviária Avareense – AFA correrão por conta da Municipalidade, atra-
vés da Secretaria Municipal de Esportes.
Artigo 6º : Fica a Associação Ferroviária Avareense – AFA, autorizada
proceder à exploração da publicidade nas áreas internas e externas
das instalações.
Artigo 7º : Esta lei será regulamentada por Decreto do Executivo
Municipal, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da publicação da
presente lei.
Artigo 8º : As despesas com a execução da presente lei correrão à
conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento vigente, suplementadas se necessário.
Artigo 9º : Celebrado o convênio, o Município dará ciência à Câmara de
Vereadores no prazo de 30 (trinta) dias.
Artigo 10 – As despesas decorrentes desta Lei deverão obede-
cer às determinações contidas na Lei 8.666 de 21 de junho de
1993 e suas alterações.
Artigo 1 1: Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 03 de abril de 2012.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA
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Lei nº 1.661, de 05 de abril de 2012.
“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar que

especifica e dá outras providencias”

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 4.320/64 de 17
de março de 1964 combinado com o artigo 167 § 2º da Constituição
Federal , fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no De-
partamento de Contabilidade e Orçamentos da Prefeitura da Estância
Turística de Avaré um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no va-
lor de R$ 16.076.850,000 (Dezesseis milhões, Setenta e Seis mil e
Oitocentos e cinquenta reais), destinados a cobrir as insuficiências
orçamentárias do Grupo de Despesa “Pessoal Civil e Encargos”  na
conformidade da funcional programática e modalidade de aplicação
detalhada abaixo:

TOTAL DA SUPLEMENTAÇAO 16.076.850,00

Artigo 2º- O valor de que trata o artigo anterior será coberto com
recursos de anulação de dotações no valor de R$ 5.448.850,00 a que
alude o inciso III, parágrafo 1º do artigo 43, e pelo valor de R$
10.628.000,00 proveniente do Excesso de Arrecadação a se verificar
no exercício, conforme inciso II do mesmo artigo da Lei Federal nº
4.320 de 17 de Março de 1.964. O valor das anulações correspondem
às dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

Artigo 3º -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré , 05 de abril de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URREA
PREFEITO

COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, con-

siderando a necessidade de se otimizar os serviços
de limpeza pública urbana, de forma planejada e
eficiente, informa aos moradores da Estância Tu-
rística de Avaré que:

A solicitação de coleta gratuita de resíduos ve-
getais provenientes de limpeza de jardim, poda de
árvores geradas em domicílios, cuja produção não
exceda 1.000 lts/mês (metade do caminhão), será
feita através do telefone (14) 3711-1340 com Danilo
ou Silvia, de segunda à sexta-feira, das 8h00 às
12h00 e das 14h00 às 16h30.

Salientamos que os resíduos acima descritos,
que excederem a quantidade permitida, serão de
inteira responsabilidade do morador a sua correta
retirada e destinação, estando sujeito à multa o seu
não cumprimento (Lei Municipal – nº176/14.11.97).

Secretaria Municip al de Meio Ambiente



Lei nº 1.660, de 03 de abril de 2012
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica e dá providências)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
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 abrir no Departa-
mento de Contabilidade e Orçamentos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré um CRÉDITO ADICIO-
NAL ESPECIAL no valor de R$ 89.618,96 (Oitenta e nove mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e seis
centavos), para atendimento de despesas oriundas do repasse de Recursos Financeiros do Governo
Federal,  EXCESSO DE ARRECAÇÃO, na conformidade da funcional programática e modalidade de apli-
cação detalhada abaixo:

Artigo 2º  -Para cobertura das despesas com a Execução desta Lei serão utilizados os recursos proveni-
entes do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO do exercício pertencentes a recursos oriundos de CONVÊNIO
FEDERAL – MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA.
Artigo 3º  – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 03 de abril de 2012.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO
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CONCURSO PÚBLICO

A prova de conhecimentos teóricos, conforme item 10.1 do edital, será realizado no
dia 15 de Abril de 2012, das 9h00 às 12h00, conforme descrição no ANEXO VI do
Edital e terá a duração de 3 (três) horas.
Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova com uma hora de antece-
dência, munidos de caneta esferográfica de cor azul ou preta.
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continua na página 30
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E S P O R T E S :

Na última quarta-fei-
ra, 28, o chefe do Comi-
tê Dirigente do 56º Jogos
Regionais, Marco Antô-
nio Soares de Matos, vi-
sitou a Estância Turísti-
ca de Avaré, cidade sede
dos Jogos em 2012, para
vistoriar as obras de ade-
quação das praças espor-
tivas do município, na

Pré Congresso dos Jogos Regionais 2012
será realizado no próximo dia 25

companhia de Carlos
Roberto de Almeida Bu-
eno, supervisor de espor-
te e membro auditivo do
Tribunal de Justiça Es-
portivo.

Podendo constatar o
bom andamento das
obras de adequação das
praças esportivas que, de
acordo com os organiza-

dores, serão finalizadas
até o início dos Jogos,
Marco Antônio anunciou
que o Pré Congresso do
56º Jogos Regionais será
realizado em Avaré no
dia 25 de abril de 2012
e contará com a partici-
pação de todas as 63 de-
legações que disputarão
os Jogos.

JOGOS
REGIONAIS 2012
Os Jogos Regionais são

disputados pelas represen-
tações municipais do es-
tado de São Paulo e reali-
zados anualmente pela Se-
cretaria da Juventude, Es-
porte e Lazer, em conjun-
to com os municípios–
sede. Normalmente são

realizados no mês de ju-
lho. As competições são
realizadas em oito regiões
esportivas.

Os Jogos Regionais ti-
veram início em 1950, na
cidade de Presidente Pru-
dente, oeste do estado com
a finalidade da revelação
de novos talentos. Desde
aquela época, os campeo-

natos que se realizavam
em algumas regiões pau-
listas evoluíram e se tor-
naram eliminatórios para
Jogos Abertos do Interior.

A Estância Turística de
Avaré, após grande campa-
nha, foi escolhida para sedi-
ar os Jogos Regionais 2012
da 8ª Região Desportiva que
abrange 63 cidades.

P R O T E S T O :

O Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual de
Crianças e Adolescen-
tes, instituído pela Lei
Federal 9.970/00, no
dia 18 de maio, é uma
conquista que marca a
luta pelos direitos huma-
nos de crianças e ado-

Participe da campanha “Todos Contra a Pedofilia”
lescentes no território
brasileiro.

O dia foi escolhido,
porque em 18 de maio de
1973, na cidade de Vitória
(ES), um crime bárbaro
chocou todo o país e fi-
cou conhecido como o
“Crime Araceli”. Esse era
o nome de uma menina de

apenas oito anos de ida-
de, que teve todos os seus
direitos humanos violados.
Apesar de sua natureza
hedionda, o crime até hoje
está impune.

Neste ano, está sendo

organizada uma manifes-
tação no dia 18 de maio,
pedindo que todos vistam
preto, com a camisa “To-
dos Contra a Pedofilia” ou
qualquer roupa preta em
manifestação de luto pe-

las vítimas. Também se
pede que coloquem suas
fotos vestindo preto em
redes sociais com Orkut e
Facebook e utilizem o
Twitter divulgar sua men-
sagem de protesto.

O participantes podem
acessar o endereço http://
migre.me/8x4vD, ler o
texto e assinar a petição
virtual: “Petição 18 de
Maio: Vista Preto! Todos
contra a Pedofilia”.

LIGAÇÃO GRATUÍTA
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ATIVIDADE FÍSICA

CRAS II Avaré inicia aulas de capoeira
O CRAS II da Es-

tância Turística de Ava-
ré deu início neste mês
de março às atividades
sócio educativas de ca-
poeira. As aulas acon-
tecem todas as segun-
das e quintas-feiras em
diversos horários e são
voltadas às crianças e
adultos, monitoradas
por Wellington Silva
(Tom).

O Centro de Refe-
rência de Assistência Social II tem como
objetivo atender famílias de sua área
abrangência (Paraíso, Tropical, Bonsu-
cesso, Plimec, Santa Elizabeth, Vila
Martins I, II, III etc.). O foco principal
são famílias em situação de vulnerabili-
dade social.

As atividades do CRAS estão sen-
do executadas com os grupos de capo-
eira infantil de segunda e quinta-feira
nos períodos da manhã e a tarde; ca-
poeira adulto, de segunda e quinta-fei-
ra; aulas de aeróbica, grupo de convi-
vência da terceira idade às quintas-fei-
ras e aula de confecção de bonecas.

Além desse trabalho, o CRAS ca-

dastra, acompanha e efetiva os grupos
de transferência de renda (Ação Jovem
Estadual, Renda Mínima Municipal e
Renda Cidadã Estadual). Os beneficiá-
rios de transferência de renda partici-
pam de reuniões mensais no CRAS,
com temas voltados aos interesses da
comunidade que levam conhecimento
aos participantes.

Para participar das aulas de capoei-
ra é necessário ser do território do
CRAS II e comparecer à Rua Maneco
Dionísio nº318, Bairro Bonsucesso e
efetuar a inscrição. O CRAS II atende
de segunda à sexta na Rua Maneco Di-
onísio n. 318, das 8h00 às 18h00.

Wellington Silva durante aula de capoeira com o
grupo infantil do CRAS II.
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Aberta as inscrições para a 2ª Corrida e Caminhada Ecológica
Com patrocínio da

Duke Energy e
parceria da

Prefeitura, evento
será realizado dia

15 de abril, na
Praça da Concha

Acústica

Pelo segundo ano con-
secutivo, a comunidade de
Avaré terá a “Corrida e
Caminhada Ecológica pela
Preservação da Água” –
um evento gratuito que
reúne atividades esporti-
vas, culturais e de educa-
ção ambiental. Patrocina-
do pela Duke Energy, com
parceria da prefeitura mu-
nicipal e organização da
Liga RMC Esportes, o
evento ocorrerá dia 15 de
abril, das 8h às 12h30.

Tanto para a corrida,
que é para maiores de 18
anos, como para a cami-

E S P O R T E S :

Público presente na 1ª Corrida e Caminhada Ecológica.

nhada, aberta para pesso-
as de todas as idades, o
percurso tem cinco quilô-
metros, com largada e
chegada na Praça da Con-
cha Acústica, onde as ati-
vidades serão concentra-
das. Meia hora antes da
largada, os participantes
farão alongamento e aque-
cimento – uma atividade
preparatória, orientada pe-
los organizadores.

Além do circuito pelas
ruas de Avaré, a manhã
será repleta de ações com-
plementares, realizadas em
uma arena montada na
praça. A programação re-
úne atrações musicais, ex-
posição fotográfica, bibli-
oteca itinerante, oficinas
culturais e atividades de
educação ambiental. As
crianças terão uma área
exclusiva, com brinquedos
infláveis, e os adultos po-
derão visitar as tendas de
saúde, para avaliações fí-

sicas e orientações à prá-
tica esportiva.

“Esperamos atrair à
praça pessoas de todas as
idades, que poderão parti-
cipar da caminhada, da
corrida e, ainda, das ações
culturais e de cunho am-
biental”, afirma André
Guimarães, da área de
Relações Institucionais da
Duke Energy, patrocina-
dora do evento. De acor-
do com ele, o objetivo do
evento é incentivar a prá-
tica de esportes para a
melhoria da saúde e quali-
dade de vida, e ainda ori-
entar o público quanto à
importância da preserva-
ção do meio ambiente.

Inscrições – Interessa-
dos em participar podem
se inscrever, até 11 de
abril pelo site
www.corpuseventos.com.br,
ou ainda na Secretaria
Municipal de Esportes, das
9h às 11h e das 14h às

16h. Os 1.200 primeiros
inscritos receberão kit do
atleta com camiseta e
boné, entregues antes da
prova, e isotônico, fruta e
barrinha de cereais, entre-
gues ao final para hidratar

e repor as energias. O kit
ainda contém uma cartilha
sobre meio ambiente. To-
dos os inscritos serão pre-
miados com medalhas.

A Secretaria Munici-
pal de Esportes informa

que aqueles que não
possuírem acesso à in-
ternet, poderão se ins-
crever diretamente na
Secretaria, localizada
na Concha Acústica de
Avaré.

A Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré,
através de sua Secretaria
Municipal da Indústria,
Comércio, Ciência e Tec-
nologia, realizará, gratuita-
mente em parceria com o
SENAI de Botucatu e Tiro
de Guerra 02-003, o Cur-
so de Qualificação Profis-
sional de Inspetor de Qua-
lidade (mecânica). As ins-
crições poderão ser feitas
no Tiro de Guerra de Ava-

E M P R E G A B I L I D A D E :

Prefeitura vai realizar cursos de qualificação profissional em parceira com o SENAI

Tiro de Guerra, sede do Curso de Qualificação Profissional

ré, localizado na Rua São
Paulo, 707, das 8h00 às
11h30 e das 13h30 às
16h00. O curso é exclusi-
vo para os atiradores e ex-
atiradores.

As aulas terão início no
dia 9 de abril e serão mi-
nistradas na sede do Tiro
de Guerra. O curso terá
durão de 2 meses, com 4
horas diárias, num total de
160 horas. As vagas são
limitadas e os candidatos

deverão ter concluído o
Ensino Fundamental e o
comparecer ao Tiro de
Guerra munidos de xérox
do RG, CPF, comprovan-
te de residência, compro-
vante de ensino funda-
mental e carta de próprio
punho que não tem con-
dições de pagar o curso
(renda inferior a 3 salários
mínimos). Mais informa-
ções no telefone 3732-
0965.
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E V E N T O :

Pesca no lago Bertha Banwart prossegue até domingo de Páscoa

População aprecia pesca gratuita no Lago Bertha Banwart

A Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré per-
mitiu, neste ano, a pesca
no Lago Bertha Bannwart,
no Bairro Brabância, sem
qualquer tipo de taxa de
inscrição. Entretanto, para
evitar confusões, foram
respeitados alguns critéri-
os, como se inscrever an-
tecipadamente para poder
pescar no período de 1º a
8 de abril.

Além da inscrição an-
tecipada, o número de
pescadores foi limitado a
mil por dia, a partir do dia
1º, domingo, quando a
pescaria foi liberada das
8h às 18 horas. Na segun-
da (2), terça (3) e quarta-
feira (4), a pescaria foi li-
berada das 15h às 20h,
sempre obedecendo a limi-
tação de mil pescadores
inscritos.

Na quinta-feira, 05/04,

o dia foi reservado às cri-
anças, das 8h às 17h, tam-
bém com inscrições pré-
vias dos pequenos pesca-
dores. Hoje, Sexta-Feira
Santa, 6, a pescaria come-
ça mais cedo, às 8 horas,
e se estende até às 18 ho-
ras, assim como amanhã,
Sábado de Aleluia, 7, e
Domingo de Páscoa, 8,
sempre com inscrições li-
mitadas até mil pescado-
res por dia.

Assim como nas edi-
ções dos torneios de pes-
ca já realizados no local,
existem algumas proibi-
ções aos participantes que
estão sendo fiscalizadas,
como pescar com mais de
uma vara, jogar trato, ra-
ção quirera e outros en-
godos, linha de mão, son-
da, garatéia e pescar den-
tro do lago.

Está permitido aos

participantes o uso de
uma vara de mão ou
molinete, qualquer tipo

de isca, levar uma vara
de reservar e levar todo
peixe pescado. As ins-

crições prévias podem
ser feitas no próprio
Lago Bertha Bannwart,

no bairro Brabância, di-
ariamente das 8h às 20
horas.

C U L T U R A :

Grupo de dança Chemical Funk se apresenta em Avaré no próximo dia 13

Chemical Funk em “Danças Urbanas Locking”

RETIRE GRATUITAMENTE
O SEMANÁRIO OFICIAL DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
NO PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

Avaré foi contemplada
na programação de abril do
Circuito Cultural Paulista,
projeto da Secretaria de
Estado da Cultura, que em
2011 trabalhou em parce-
ria com 70 municípios do
Estado de São Paulo –
que contou com uma pro-
gramação regular mensal
de espetáculos de Teatro,
Música, Dança e Circo –
todos os eventos são gra-
tuitos para o público.

Em 2012, com o obje-
tivo de consolidar esta po-
lítica de difusão de espe-
táculos no interior e litoral
do Estado de São Paulo,
a Secretaria de Estado da
Cultura dará continuidade
ao projeto e mais de 70

municípios receberão o
Circuito Cultural Paulista
proporcionando à popula-
ção uma agenda cultural
diversificada e de alta qua-
lidade artística.

No próximo dia 13,
Avaré recebe o grupo
Chemical Funk, que
apresentará no Largo São
João, a partir das 20h00,
o espetáculo “Danças
Urbanas Locking”, uma
coreografia e direção de

Ivo Left Bass. Além de
segmentos coreográficos
desenvolvidos pelo grupo
em sua trajetória, o es-
petáculo conta com mo-
mentos de apresentação
dos fundamentos (voca-
bulário básico de movi-
mentos) da dança “lo-
cking”, criada na década
de 1960 nos EUA por
Don Campbell e conside-
rada a “dança clássica”
das danças urbanas.
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 M E M Ó R I A   V I V A :

Estação da V ia Sacra no Santuário
Nossa Senhora das Dores.

A Semana Santa
de antigamente

Entre as cerimônias solenes
e as crendices populares

GESIEL JÚNIOR

Principal tradição ca-
tólica criada para lem-
brar a paixão, morte e
ressurreição de Cristo,
a Quaresma e a Sema-
na Santa alteravam o
cotidiano popular da
Vila do Rio Novo des-
de os remotos tempos
da Capela do Major.

No começo do sécu-
lo XX, em Avaré, quan-
do chegava a “Grande
Semana” a vida normal
dos moradores dava lu-
gar a um intenso senti-
mento religioso. Tudo
muito diferente dos
costumes atuais.

Durante 40 dias o
destaque era a conten-
ção de festas, danças
e outras atividades de
lazer por um período
ritual de abstenções,
de recolhimento e de
austeridade, no qual
nenhuma manifestação
alegre deveria ocorrer.

Com efeito, a par-
tir do Domingo de Ra-
mos, sem que houves-
se decreto ou lei algu-
ma, as pessoas natural-
mente se recolhiam. O
alto-falante do Largo
São João, por exem-
plo, não tocava músi-
cas profanas e os cine-
mas e clubes fechavam
as portas.

Encenação da Paixão de Cristo no Largo São Benedito (1963)

INFLUÊNCIA CLE-
RICAL  – A Igreja, mes-
mo já na República, man-
teve no calendário civil
suas solenidades litúrgi-
cas. E a Paróquia de Ava-
ré programava típicas ce-
lebrações com inteira
adesão de chefes políti-
cos e de abastados fazen-
deiros.

Do pároco Carlos Pe-
reira Bicudo ficou a re-
cordação da Semana
Santa por ele organiza-
da em abril de 1910,
quando trouxe bons pre-
gadores para conduzir a
Via Sacra, o Ofício das
Trevas, o Lava-Pés, o
Descimento da Cruz, a
Procissão do Enterro e a
Missa da Ressurreição.

Esse sacerdote exer-
ceu o paroquiato por
duas vezes no municí-
p io.  “Na sua ú l t ima
transferência – registrou
o memorialista Jango
Pires – padre Bicudo le-
vou a corista Florisbela
de Carvalho (Nhá Flor),
casando-se e indo resi-
dir em Bauru, onde teve
fi lhos. Mesmo assim
sua vida nunca foi co-
mentada com maldade e
ele é lembrado com sau-
dade e certo respeito”.

Já nas décadas de
1940 e 1950, o pároco
da época, monsenhor
Celso Diogo Ferreira

(1903-1998) se notabi-
lizou pelo capricho com
que preparava tais ce-
rimônias. As imagens
dos santos ele as cobria
de roxo. Seus paramen-
tos igualmente eram ro-
xos para sinalizar, com
o rigor que o período
exigia, o caráter peni-
tencial a que todos os
católicos estavam sub-
metidos.

Por sua vez,  em
1963, o padre Paulo
Goecke (1924-1992),
pároco da Igreja de São
Benedito,  inovou ao
promover, pelas ruas
centrais, a encenação
da Paixão de Cristo.

CRENDICES E
COSTUMES – Até me-
ados do século passado
a severidade era maior e
não se comia carne du-
rante a Semana Santa.

A abstinência era to-
tal e rígida e os donos
das fazendas da região
tratavam de providenci-
ar o abastecimento de
peixes para a popula-
ção, graças aos açudes
que nelas havia. O je-
jum (salvo o almoço de
bacalhau) era obedeci-
do e a Rádio Avaré AM
só transmitia músicas
clássicas ou cânticos
religiosos.

Por sacrifício, o con-
sumo de doces também

era evitado. Não se po-
dia nem mesmo chupar
cana, pois seria desres-
peito, já que Cristo ti-
nha bebido fel.

A procissão do Se-
nhor Morto era a maior
da cidade e arrastava
multidões, chovesse ou
f izesse ca lor,  todos
querendo chegar mais
perto do andor a fim de
tocar  nas chagas de
Cristo.

Na madrugada da
“Sexta-Feira Maior”
para o “Sábado de Ale-
luia” havia a malhação
do Judas, boneco feito
com roupas velhas para
ser queimado. No sába-
do, às oito horas, era ce-
lebrada a missa da Ale-
luia. Algumas crianças,
fora da igreja, recitavam
animadas: “Aleluia, ale-
luia, carne no prato e fa-
rinha na cuia”.

Algumas crendices
populares tinham então
amplo uso. Coisas sim-
ples e sem nenhum sen-
tido ofensivo eram con-
sideradas pecaminosas
e f icavam proibidas,
como olhar-se ao espe-
lho, usar batom e mes-
mo perfume, por serem
gestos de vaidade. E

mais: tomar banho, na-
morar, cantar, dançar e
assobiar seriam sinais de
uma alegria incompatí-
vel com um momento
tão triste e sagrado. Em-
briagar-se nesses dias
seria o mesmo que con-
denar-se a nunca recu-
perar o juízo.

Comentava-se mais:
manter relações sexuais
nesses dias seria peca-

do mortal, principal-
mente na Sexta-Feira
Santa. Espalhava-se
oralmente tal crendice
sob a alegação absur-
da de que o homem
que assim procedesse,
embora legalmente ca-
sado, ficaria impoten-
te para o resto da vida
e sua mulher, incapa-
citada para gerar fi-
lhos. Que coisa!
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Em sua sétima edição,
a “Encenação da Paixão
de Cristo”, um dos gran-
des eventos anuais da Se-
cretaria Municipal de Cul-
tura e Lazer de Avaré,
acontecerá na noite desta
sexta-feira, 6 de abril, às
20h30, em edição especi-
al, na Concha Acústica.

Neste ano o espetáculo
será realizado na Concha
Acústica devido à manu-
tenção do Campo de Fute-
bol Municipal, local tradi-
cional de sua realização,
pois Avaré será sede dos
Jogos Regionais, havendo
a necessidade da realização

Espetáculo “Paixão de Cristo” em edição especial acontece hoje
de adequações nas praças
esportivas do município.

“Visando a valorização
da sétima edição da “Pai-
xão de Cristo”, evento in-
cluído no calendário ofici-
al da Estância Turística de
Avaré, em 2012, aconte-
cerá uma edição inesque-
cível, pois será interpreta-
da de forma musical (Can-
tata) na Concha Acústica.
O espetáculo voltará para
seu espaço tradicional
(Campo de Futebol da
Praça da Paz) em 2013",
frisaram representantes da
Secretaria Municipal de
Cultura e Lazer.

A adesão ao Progra-
ma “Time do Emprego”
se deu no último dia 30,
sexta-feira, junto à Secre-
taria de Emprego e Rela-
ções do Trabalho do Es-
tado de São Paulo, com
a assinatura do convênio
que insere o município
neste programa de capa-
citação profissional do
Governo do Estadual.

O Time do Emprego
é um programa desenvol-
vido pela Secretaria do
Emprego e Relações do
Trabalho do Estado de
São Paulo (SERT) com
o objetivo de orientar e
preparar o trabalhador na
busca de um emprego
compatível com seus in-
teresses, habilidades e
qualificação profissional.

A proposta envolve
doze encontros semanais
de 3 horas cada um, com
grupos de 20 a 25 traba-

QUALIFICAÇÃO  PROFISSIONAL

Avaré adere ao Programa
“Time do Emprego”

lhadores desempregados
e jovens que buscam o
primeiro emprego, com
idade maior ou igual a 16
anos. Esses grupos são
denominados “times”
porque todos se ajudam
na busca pelo emprego a
partir da troca de experi-
ências e auxílio mútuo.

O conteúdo do progra-
ma abrange dez temas:
“Orientações gerais sobre
o Time do Emprego”,
“Quem sou eu, minhas
habilidades e competênci-
as”, “Desenvolvimento
do currículo”, “Formulá-
rios de solicitação de em-
prego e entrevista”, “Téc-
nicas da procura de em-
prego”, “Este emprego é
pra mim”, “Mantendo-me
saudável”, “Testes aplica-
dos pelos empregadores”,
“Planejamento financei-
ro” e “Trabalho por con-
ta própria”.


