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PREFEITURA E PODER JUDICIÁRIO

Obras do novo Fórum terão início no próximo dia 6
As obras de constru-

ção do novo Fórum de
Avaré terão início no dia
6 de dezembro, de acor-
do com Adilson César
Justo, proprietário da
construtora Imprej Enge-
nharia Ltda, vencedora
da licitação para edifica-

ção do prédio. Segundo
ele, a demora da obra
deve-se a sondagem que
foi feita no terreno para
verificação do tipo de es-
taca que seria utilizada na
fundação e que foi envi-
ada a Secretaria de Es-
tado da Justiça, que só

agora autorizou o inicío
dos trabalhos.

A partir do dia 6 de de-
zembro, início das obras, a
previsão é que o novo Fó-
rum de Avaré seja inaugu-
rado em dezembro de 2011.
O valor do projeto é de R$
10.430.146,45. Página 13.

ESPORTESESPORTESESPORTESESPORTESESPORTES
Prefeitura
apóia
realização
do GP Cidade
Avaré de Kart

Com total apoio da Pre-
feitura Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, será
realizado nos dias 4 e 5 de
dezembro, I GP Cidade
Avaré de Kart (Circuito de
Rua), que passará pelas
Ruas Pernambuco,  Bahia,
Rio Grande do Sul e Domi-
ciano Santana. No dia 4
acontece o treino livre, das
9h00 às 18h00 e, no domin-
go, dia 5, a corrida a partir
das 9h00. Página 16.

CONCURSO PÚBLICO

Data de prova para concurso
de professores é remarcada

Página 24.
Prefeitura de

Avaré está entre
as 50 “Melhores
Empresas para

Estagiar”
Página 13.

QUEDA NA
ARRECADAÇÃO

Avaré deixa de
receber mais de
R$ 3 milhões de

repasses
Página 25.

CULTURA

Tem início o
3º Festival de

Artes Plásticas
de Avaré

Página  26.
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CARTÕES DA ZONA AZUL
POSTOS DE VENDA

Santa Efigênia InformáticaSanta Efigênia InformáticaSanta Efigênia InformáticaSanta Efigênia InformáticaSanta Efigênia Informática
Rua Goiás, 1464

Rua Rio Grande do Sul, 1380
Da FDa FDa FDa FDa Frutrutrutrutruta Sora Sora Sora Sora Sor vevevevevettttteriaeriaeriaeriaeria

Center Som WatanabeCenter Som WatanabeCenter Som WatanabeCenter Som WatanabeCenter Som Watanabe
Rua Alagoas, 1543

Rua Rio G. do Sul c/ Rua Alagoas
Banca CentralBanca CentralBanca CentralBanca CentralBanca Central

Banca do MercadoBanca do MercadoBanca do MercadoBanca do MercadoBanca do Mercado
Rua Pernambuco c/ Rua Sta. Catarina

Rua Pernambuco, 1346
AbavilAbavilAbavilAbavilAbavil

BabuchaBabuchaBabuchaBabuchaBabucha
Rua Pernambuco, 1472

Rua Pernambuco, 1271
Xerox e Chaveiro CenterXerox e Chaveiro CenterXerox e Chaveiro CenterXerox e Chaveiro CenterXerox e Chaveiro Center

Café e ProssaCafé e ProssaCafé e ProssaCafé e ProssaCafé e Prossa
Rua Santa Catarina, 1386

Largo São João, 200
Casa ChaddadCasa ChaddadCasa ChaddadCasa ChaddadCasa Chaddad

DAP RevistariaDAP RevistariaDAP RevistariaDAP RevistariaDAP Revistaria
Rua Rio de Janeiro, 1626

Rua São Paulo c/ Rua Pernambuco
Farmácia São BentoFarmácia São BentoFarmácia São BentoFarmácia São BentoFarmácia São Bento

PPPPPontontontontonto do Caro do Caro do Caro do Caro do Car tãotãotãotãotão
Rua Rio Grande do Sul, 1452

Rua Pernambuco, 1521
Clinica do TênisClinica do TênisClinica do TênisClinica do TênisClinica do Tênis

Rua Pernambuco c/ Rua Piauí
Livraria e Locadora BetelLivraria e Locadora BetelLivraria e Locadora BetelLivraria e Locadora BetelLivraria e Locadora Betel

SorSorSorSorSor vevevevevettttteria Gureria Gureria Gureria Gureria Gur t Ft Ft Ft Ft Frutrutrutrutrut
Rua Rio Grande do Sul c/ Rua Domiciano Santana

Rua Alagoas, 1455/2
360° Graus Confecções360° Graus Confecções360° Graus Confecções360° Graus Confecções360° Graus Confecções

MAIORES INFORMAÇÕES NO ESCRITÓRIO ZONA AZUL
Rua Rio Grande do Sul, 1810 - Sala 12 1º andar - Fone (14) 3711-2557

Secretarias Municipais de Avaré – Administração 2009/2012
ADMINISTRAÇÃO
CIDA LELIS
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1810
3711-2533 / 9754-9298

AGRICULTURA
PEDRO LUIZ OLIVIERI LUCCHESI
PARQUE FERNANDO CRUZ PIMENTEL - EMAPA
3733-4182 / 9730-3112

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAULO FRANCISCO CAVINI
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1810
3711-1430 / 9730-5057

COMUNICAÇÃO E GOVERNO
MARCELO JOSÉ ORTEGA
PRAÇA JUCA NOVAES, 1169.
3711–2500 RAMAIS 223 E 243/ 9601-7100

CULTURA
GILSON CÂMARA FILGUEIRAS
(ANTIGO CINE SANTA CRUZ) RUA MARANHÃO, 1492
FAX: 3732-5057 / 9730-3203

EDUCAÇÃO
LÚCIA LELIS
RUA PERNAMBUCO, 1065
FAX: 3711–2211 / 9730-4412

ESPORTES  E LAZER
ALEXANDRE FAUSTINO
PRAÇA ROMEU BRETAS, S/N°
3732-0756 / 9730-3055

FAZENDA
EDUARDO JOSÉ DE OLIVEIRA
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1810
3711-2566 / FAX: 3711-2545 / 9730-3909

HABITAÇÃO
CARLOS ALBERTO ESTATI
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1810
3711-2565 / FAX: 37112543 / 9730-3130

INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CAMILA ZANETI VIEIRA
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1810
3711-2582 / FAX: 3711-2580 / 9730-4043

MEIO AMBIENTE
MIRTHES YARA F. VIEIRA
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1810
3711-2573 / 3711-2553 / FAX: 3711-2559 / CEL. 9730-2712

PLANEJAMENTO E OBRAS
APARECIDO FERNANDES JUNIOR
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1810 - 3711-2546 / 3711-
2548 / 3711-2572 / FAX: 3711-2574 / 9730-4525

TRANSPORTES E SISTEMA VIÁRIO
JOÃO BATISTA LIMA
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1810 - 3711-2567 / 9730-3153

SAÚDE
MARIALVA BIAZON
RUA SÃO PAULO, 1559 DISK SAÚDE 08007701920
3732-8263 / CEL: 9601-6400

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
NILSON CALAMITA FILHO
RUA RIO DE JANEIRO, 1807
INFORMAÇÕES - 9730-3089 - NILSON CALAMITA

TURISMO
AVENIDA PAULO ARAÚJO NOVAES, 11
FAX: 3732–8009 / 9730-3066

PREFEITO: ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PRAÇA JUCA NOVAES, 1169 - PAÇO MUNICIPAL
FONE: 3711-2500.

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Presidente - Maria Sílvia Pedro Barcheti
Rua Maranhão n. 1578 - Fone 14 37312658 | 9730-4047
E-mail: avare@fsocial.sp.gov.br

ROBERTO ARAÚJO - PRESIDENTE
EMAIL: VEREADORROBERTOARAUJO@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
ASSESSOR: JONAS @CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
FONE: (14) 9786-3167

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
EMAIL: VEREADORVICENTE@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
ASSESSOR: LUIZFERNANDO@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
FONE: (14) 9786-3510

JÚLIO CÉSAR THEODORO
EMAIL: VEREADORTUCAO@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
ASSESSOR: FABIO@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
FONE: (14) 9745-2214

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
EMAIL: VEREADORCLIVATTI@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
ASSESSORA: VIVIANE@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
FONE: (14) 9786-2263

PAULO NOVAES FILHO
EMAIL: VEREADORPOIO@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
ASSESSORA: ANAMARIA@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
FONE: (14) 9784-5593

VEREADORES
ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
EMAIL: VEREADORERNESTO@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
ASSESSOR: PAULO@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
FONE: (14) 9606-8792

ROSÂNGELA PAULUCCI P. PERREIRA
EMAIL: VEREADORAROSANGELA@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
ASSESSORA: ANAPAULA@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
FONE: (14) 9786-2642

RODIVALDO RIPOLI
EMAIL: VEREADORRIPOLI@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
ASSESSOR: DANIBOY@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
FONE: (14) 9786-5268

GERMINAL  PEGOLI JUNIOR
EMAIL: VEREADORPEGOLI@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
ASSESSORA: FABIANA@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
FONE: (14) 9612-3514

JAIR CANOVAS
EMAIL: VEREADORJAIRCANOVAS@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
ASSESSORA: SIMONE@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
FONE: (14) 9609-3009

Ouvidoria Municipal: 0800-7700133
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DEMONSTRATIVOS

ASSOCIART
Quarta à Domingo

Das 09h00 às 18h00
Box 6 e 7 - Lanchódromo

TELEFONES DOS PONTOS DE TÁXI
Ponto Telefone Endereço
São João 3732-0111 Rua Maranhão
Santa Cruz 3731-2283 Rua São Paulo
São Benedito 3732-1772 Rua Mato Grosso (Igreja São Benedito)
São Cristóvão (mercado) 3732-0333 Praça da Independência (Rua Sta. Catarina)
Central (matriz) 3732-0999 Rua Domiciano Santana
Santa Casa 3732-1669 Rua Mato Grosso x Rua Paraíba
Rodoviária 3733-0449 Terminal Rodoviário
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As obras de constru-
ção do novo Fórum de
Avaré terão início no dia

PREFEITURA E PODER JUDICIÁRIO
Obras do novo Fórum terão início no dia 6 de dezembro

com 3 andares, contan-
do com o térreo.

O convênio firmado
entre o município e a
Secretaria de Estado da
Justiça e Defesa da Ci-
dadania para constru-
ção de um novo prédio
do Poder Judiciário
aconteceu em 23 de de-
zembro de 2009. A obra
terá estrutura moderna
com sistema digital e
abrigará todos os órgãos
da Justiça, Ministério
Público e OAB.

A área doada pela
municipalidade ao Esta-
do, de 14.726,42 metros
quadrados, fica situada
entre as Ruas Iaras e
Abílio Garcia, na Vila
Jussara Maria, um bair-
ro residencial com ótima
localização e de fácil
acesso aos munícipes.

6 de dezembro, de acor-
do com Adilson César
Justo, proprietário da

construtora Imprej En-
genharia Ltda, vencedo-
ra da licitação para edi-

ficação do prédio. Se-
gundo ele, a demora da
obra deve-se a sonda-

gem que foi feita no ter-
reno para verificação do
tipo de estaca que seria
utilizada na fundação e
que foi enviada a Secre-
taria de Estado da Jus-
tiça, que só agora auto-
rizou o inicío dos traba-
lhos.

A partir do dia 6 de
dezembro, início das
obras, a previsão é que
o novo Fórum de Avaré
seja inaugurado em de-
zembro de 2011. O va-
lor do projeto é de R$
10.430.146,45.  O novo
Fórum será construído
em sistema de módulos
e o primeiro bloco a ser
edificado será o salão
do júri. O novo prédio do
Poder Judiciário será
em sistema pré-fabrica-
do, o que agiliza o tem-
po da obra, que contará

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré está entre 50 “Melho-
res Empresas para Esta-
giar”,  reconhecimento
que é resultado de uma
intensa avaliação do am-
biente empresarial numa
realização do Centro de
Integração Empresa-Es-
cola (CIEE), Ibope Inte-
ligência e Associação
Brasileira  de Recursos
Humanos – Seccional
São Paulo (ABRH-SP)
– e dos Programas de
Estágio realizados pelos
próprios estagiários.

Trata-se da 5ª edição
do Prêmio “As Melhores
Empresas para Estagi-
ar”, que aconteceu na
noite da última terça-fei-
ra, no Espaço Sociocul-

 A S S I S T Ê N C I A   S O C I A L :

Prefeitura de Avaré está entre as 50 “Melhores Empresas para Estagiar”
tural  - Teatro CIEE, em
São Paulo.  O Prêmio
“As Melhores Empresas
para Estagiar” busca va-
lorizar as melhores inici-
ativas de Programas de
Estágio estimuladas pelo
setor empresarial e tem
a finalidade de promover
a valorização dos Pro-
gramas de Estágio e in-
centivar o desenvolvi-
mento de práticas bem-
sucedidas e de qualida-
de, por meio da divulga-
ção das organizações
que reúnem as melhores
condições de realização
de estágio, de modo que
essas práticas possam
vir a ser adotadas como
referência para que ou-
tras organizações em-
preendam ações seme-

lhantes, fortalecendo o
“instituto estágio de es-
tudantes” como impor-

tante instrumento na for-
mação profissional dos
jovens.

Maquete eletrônica do prédio do futuro Fórum

Troféu do prêmio “Melhores
Empresas para Estagiar!
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E S P O R T E S :

Com total apoio da
Prefeitura Municipal da
Estância Turística de Ava-
ré, será realizado nos dias
4 e 5 de dezembro, I GP
Cidade  Avaré de Kart
(Circuito de Rua), que
passará pelas Ruas Per-
nambuco,  Bahia, Rio
Grande do Sul e Domici-
ano Santana. No dia 4
acontece o treino livre,
das 9h00 às 18h00 e, no
domingo, dia 5, a corrida
a partir das 9h00.

Ainda no sábado acon-
tecem as provas classifi-
catórias e, segundo a or-
ganização, mais de 40 pi-
lotos de todo o Estado par-
ticiparão da corrida. Es-
tão previstas  exposições
de carros da Fórmula Re-

Prefeitura apóia realização do GP Cidade Avaré de Kart

nault, um  veículo da mo-
dalidade Trekker Trek e
um carro da Stock Car.  A
Prefeitura apoiará com

Secretaria de Indústria e Comércio
pede apoio da população avareense

para a vinda do Gás natural com
mesmo preço do gasoduto

toda infraestrutura neces-
sária   e todas esquinas
serão fechadas com far-
dos de feno e muros de

pneus para evitar que a
população venha a ser
atingida por algum veícu-
lo desgovernado.

Os espectadores, téc-
nicos e convidados fica-
rão na Praça Prefeito
Romeu Bretas (Concha
Acústica).

Será colocada uma
ponte de 9x2 no local que
fará a ligação para o pú-

blico. O total de voltas
será determinado p ela
Federação Paulista de
Automobilismo. Interes-
sados na área VIP podem
entrar  em contato pelos
telefones (14) 9707-2008
ou (14) 8157-8769.

A Prefei tura da
Estância Turística de
Avaré através da Se-
cretaria de Indústria,
Comércio, Ciência e
Tecnologia participou
de audiência pública
realizada pela Arsesp
que é a Agência Re-
guladora de Gás Cana-
lizado, em busca da
conquista do Gás Na-
tural para o municipio.

Para que esse bene-
ficio chegue até a nos-
sa cidade, a Arsesp
abriu uma consulta pú-
blica para que seja ava-
liada a situação da ci-
dade através do e-mail
consultapublica@ar-

E C O N O M I A :

sesp.sp.gov.br  ou pelo
fax (11) 3293-5107.

A participação de
todos é muito importan-
te para que nosso mu-
nicipio seja beneficiado
com este novo projeto
de fornecimento de gás
natural através do GNC
(Gás Natural Compri-
mido) com o mesmo
custo do Gasoduto, des-
ta forma não haverá
desiquilibrio econômico
financeiro para os con-
sumidores industriais,
comerciais e turisticos
(rede hoteleira), pois
irá estimular os setores
com um energético
mais barato.

Com as manifesta-
ções das empresas,
comércio, instituições,
entidades e a popula-
ção em geral, a chan-
ce é maior da Arsesp
fazer o julgamento de
deliberação favorável
do gás, que iria bene-
ficiar muito a cidade
com a vinda de novas
empresas ,  ge ração
de empregos, econo-
mia para as empresas
que  necess i tam do
gás, preservação am-
biental, gás para os
veiculos, etc.

Envie seu e-mail.
Sua participação é mui-
to importante.

S A Ú D E :

A Secretaria Munici-
pal de  Saúde iniciou no
dia 16 de novembro a
Campanha “Fique Sa-
bendo”, que tem como
finalidade conscientizar
a população no que diz
respeito ao teste   de
HIV (vírus  da AIDS).

Até o dia 1º de de-
zembro serão realizados
testes gratuitos em pes-

Campanha “Fique Sabendo”
prossegue hoje

soas interessadas em
saber se são portadoras
do vírus da AIDS ou não.
As coletas de sangue
serão feitas em todas as
Unidades Básicas de
Saúde e PSF (Postos de
Saúde da Família) duran-
te os horários de funcio-
namento e também no
CTA (Centro de Testa-
gem e Aconselhamento),

que atende na Santa
Casa de Misericórdia de
Avaré.

Especialmente  hoje
será realizado o teste
rápido (resultado em
minutos)  para HIV no
Largo do Mercado.
Para mais informações
sobre o “Fique Saben-
do”, ligue para o CTA
no telefone 3732-5030.

COMUNICADO
SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA

COM DEFICIÊNCIA
- Solicitamos aos familiares das pessoas com deficiência que em caso de terem
cadeiras de rodas, muletas, cadeiras de banho ou outro equipamento que não
esteja mais em uso, doe para a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência com sede na rua Rio de Janeiro 1807 tel (014) 3733-6019, recém
inaugurada, pois poderemos agraciar aqueles que nos procurem.
- Estamos fazendo em nossa Secretaria um cadastramento, para que nossa cida-
de tenha total cobertura e que possamos ter um perfil de todos os deficientes .
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LEGISLATIVO

Proposituras – Sessão 22-11-2010
REQUERIMENTOS

MAIORIA DOS VEREADORES
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor LUIZ ANDRADE.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora MARIA NEUSA DA SILVA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora MIRIAM PROFUGA ANNA
FACONTI DE NORONHA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora RITA DE JESUS.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor ANTONIO CARLOS CARVALHO.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor ORLANDO LINO DE JESUS.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor GERALDO DE MATOS.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor ANTONIO JOAQUIM REIS.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora IRENE DE OLIVEIRA FRANCO
DO PRADO.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora ANNA BAPTISTA PEREIRA
BARBOSA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor LUIZ FURINI.

ROBERTO ARAÚJO - PRESIDENTE
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor ROBERTO RIGOTE RODRIGUES.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor BENEDITO GUERRA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora MARIA DAS CHAGAS COSTA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES” “ à Direção da Faculdade Sudoeste
Paulista, na pessoa de Sua Excelência, Dr. Alexandre José Braga
Chaddad, pela inauguração da Clínica Escola de Psicologia “Dr.
Sérgio G. Chaddad”, ocorrida na data de 10 de novembro de 2010.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES” a F.S.P. – Faculdade Sudoeste Paulista,
mantida pela Instituição Chaddad de Ensino, nas pessoas do Dou-
tor Alexandre José Braga Chaddad – Diretor Geral; Professor
Mestre Irineu Leonardo Junior – Diretor Acadêmico; Professora
Maria Lúcia Porcel Pinto – Coordenadora do Curso de Direito,
extensivo aos palestrantes Professor Doutor Jefferson Apareci-
do Dias, Professor Doutor Jairo José Gênova e Professor Doutor
Antonio Carlos Marcato, pela realização com êxito da Semana
Jurídica do Curso de Direito realizada nos dias 17, 18 e 19 de
novembro de 2010.

JAIR CANOVAS – VICE-PRESIDENTE
- Que seja oficiado ao Conselho Regional de Medicina do Estado
de São Paulo (CREMESP), a fim de que informe a esta Casa de
Leis sobre a eventualidade de um profissional de medicina estar
fornecendo atestados médicos para pacientes que pretendem
utilizá-los em clubes com piscinas, saunas e academias, sem,
contudo examiná-los pessoalmente. Tal procedimento incorre
em penalidades previstas no código de conduta do CRM? Se
eventualmente isso estiver ocorrendo em Avaré, com provas
concretas existentes como filmagem e os atestados fornecidos
sem o devido exame pessoal, qual o procedimento a ser tomado
por este Parlamento?
- Que seja oficiado à Cooperativa de Eletrificação Rural de Itaí -
Paranapanema – Avaré Ltda. (CERIPA), a fim de que informe a
esta Casa de Leis, no prazo regimental de 15 dias, o porquê da
impossibilidade da Prefeitura da Estância Turística de Avaré em
instalar braços de energia elétrica em quatro postes localizados
ao longo da Rua Ipê Amarelo, no Loteamento Estribo (Rodovia
SP-255).

- Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística
de Avaré, Senhor Rogelio Barcheti Urrêa, a fim de que informe a
esta Casa de Leis, no prazo regimental de 15 dias, quais são os
projetos destinados ao bairro Barra Grande para o ano de 2011.

GERMINAL PEGOLI JUNIOR – 1º SECRETÁRIO
- para que seja oficiado que seja oficiado à Secretaria Municipal
do Meio Ambiente, para que informe a esta Casa de Leis se o
município de Avaré está incluído no Projeto Mina D’água, de âmbito
da Secretaria Estadual do Meio Ambiente.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
- que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Rogélio Barcheti
Urrea, para que o mesmo possa renovar o contrato e assim manter
os relevantes serviços prestados pela empresa Temas & Artes.
- que seja oficiado a Empresa Osastur,  para que a mesma estude
a possibilidade de colocar linha de ônibus que passe pelas proxi-
midades do quilômetro 248 da Rodovia João Melão.
- que seja oficiado a Superintendência Regional da Telefônica,
para que a mesma estude a possibilidade de instalar dois telefo-
nes públicos tipo “Orelhão” nas proximidades do quilômetro 248
da Rodovia João Melão.
- que seja oficiado a Gerência dos Correios com sede na cidade
de Bauru / SP, para que a mesma estude a possibilidade de insta-
lar uma caixa de correio nas proximidades do quilômetro 248 da
Rodovia João Melão.

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais,  solicitar de sua Excelência o Prefeito da Es-
tância Turística de Avaré, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa,   infor-
mações sobre a polêmica doação de área para a empresa Osastur,
especialmente detalhar a atual situação jurídica da questão.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais,   o envio ao Sr. Prefeito Municipal de cor-
respondência assinada pela Sra. Eliana Cristina Francisco, resi-
dente no Povoado de Barra Grande.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais,  o envio de matéria jornalística em anexo
para a Secretaria Municipal de Portadores de Deficiência.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais,  solicitar de sua Excelência o Prefeito da
Estância Turística de Avaré, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, o
envio a esta casa dos documentos comprobatórios da realização
de consultas oftalmológicas nos anos de 2009 e 2010 em parce-
ria com clínicas particulares, detalhando valores praticados, nú-
meros dos atendimentos efetivados mensalmente, cópia dos con-
tratos realizados entre a Prefeitura e a entidade privada, bem
como do processo legal que autorizou a referida parceria.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais,  solicitar de sua Excelência o Prefeito da
Estância Turística de Avaré, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa,   in-
formações sobre a real situação da Previdência Municipal
(Avaréprev), especialmente com relação aos  repasses do Exe-
cutivo, se estão feitos em dia ou com atraso.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
- seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto de pro-
fundo pesar pelo falecimento do Sr. Nascir Biazon  ocorrido em
Itatinga, no dia 15 de novembro  do corrente ano.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de pro-
fundo pesar pelo falecimento do Senhor  BENEDITO  EDUARDO
DOMINGUES MOREIRA, ocorrido  na no dia 14 de novembro do
corrente ano.
- que seja oficiado o Exmo. Sr. Prefeito Municipal Rogélio Barcheti
Urrêa, para que através do setor competente, providencie estu-
dos no sentido de dotar os pontos de embarque e desembarque
do transporte coletivo de nosso município bem como os veículos
do referido sistema com placas indicativas, contendo itinerário e
horários do transporte coletivo urbano e o número dos ônibus
que realizarão a passagem pelos respectivos pontos
- que seja oficiado ao Exmo. Sr, Prefeito Municipal, Rogelio Barchetti
Urrêa, para que através do setor competente, realize estudos a
fim de implantar nas escolas do município o mutirão da coleta
tecnológica.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Sr. Rogélio
Barcheti Urrêa, para que através do setor competente, provi-
dencie estudos a fim de implantar um redutor de velocidade (
lombada), à Rua Geraldo José Silvestre, defronte ao numeral
184 bairro Avaré I.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
- seja consignado em ata de nossos trabalhos voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor Paulo Dias de Oliveira, ocorrido
em Avaré, no dia 29 de outubro do corrente.

QUEM PRECISA, ENCONTRA.
QUEM PROCURA, CONTRATA.

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

VAGAS DE EMPREGO

PAT AVARÉ
Para se cadastrar acesse

www.empregasaopaualo.sp.gov.br
Maiores informações ligue 14-37321414

ESTAMOS EM NOVO ENDEREÇO: AVENIDA MA-
JOR RANGEL, 1269, CENTRO

RETIRE GRATUITAMENTE O
SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE AVARÉ NO
PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.



- seja consignado, em ata de nossos trabalhos, um voto de pro-
fundo pesar pelo falecimento do Sr. Salim Zequi Garcia, ocorrido
em São Paulo, no dia 16 de outubro do corrente ano.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que informe a esta Casa de Leis
quais providências estão sendo tomadas no sentido de resolver o
problema da falta de medicamentos na rede pública de saúde.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que, através da Secretaria da
Saúde, informe a esta Casa de Leis quais os motivos dos atrasos
no agendamento de exames de ultrassonografia (abdômen, mama,
pélvico e vaginal).

RODIVALDO RÍPOLI
para que seja oficiado à Procuradoria do Município para que envie
a esta Casa de Leis, cópia da nota Fiscal supostamente adulterada
através do setor de Licitação da Prefeitura Municipal no valor de R$
83,00 para R$ 183,00 reais conforme publicado pela imprensa.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe sobre a possibi-
lidade de realização de atividades culturais aos finais de semana
e no período de férias nas escolas municipais, com o fornecimen-
to de merenda escolar.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que esclareça se existe
algum programa ou projeto específico para recolhimento/recebi-
mento de radiografias inutilizáveis, nas unidades básicas de saú-
de, hospitais e pronto-socorros, no Município.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que esclareça quais estão sendo
as providências tomadas para o controle da poluição sonora, com
sugestão para afixação de placa indicativa de advertência, cartaz
ou cartilhas, acerca do limite de decibéis, assim como divulgue
para a população a forma para realizar suas reclamações.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, solicitando fixação, no Terminal
Rodoviário municipal, de placa informando o teor do art. 40 da Lei
nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que regulamenta a reserva
de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda
igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos e, desconto de 50%
(cinqüenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para
os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou
inferior a 2 (dois) salários-mínimos.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que viabilize através de seu órgão
competente a criação do “Conselho Tutelar do Idoso” em Avaré.
- sejam oficiados votos de parabenização à Faculdade Eduvale, pelo
excelente desempenho das turmas dos cursos de Direito e de Admi-
nistração na prova do Enade - Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes, que obtiveram nota 04, considerada uma das melhores
notas conquistadas por uma instituição de ensino superior.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que disponibilize, no período
noturno, na Avenida Misael Eufrásio Leal (ao lado da Câmara
Municipal), local em que os estudantes aguardam os ônibus es-
colares, um funcionário da Secretaria do Meio Ambiente, com o
objetivo de realizar uma campanha de conscientização ambiental
(incluindo a distribuição de panfletos) para não jogarem lixo nas
margens do córrego.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que efetue o pagamento do
valor mensal aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), de acordo
com o valor do incentivo de custeio determinado pela portaria
federal nº 2008, de 01/09/2009, fixado em R$ 651,00 (seiscentos
e cinqüenta e um reais).

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
- para que através da Secretária Municipal do Meio Ambiente Sra.
Mirthes Yara F. Vieira, informe a esta Casa de Leis, quais a provi-
dencias que foram tomadas e qual a previsão para atendimento
do abaixo assinado entregue em 07 de outubro p. passado ao
Exmo. Prefeito Municipal, pelo Presidente da Associação Amigos
do Bairro Jardim Brasil e Adjacências.
- para que informe a esta Casa de Leis, quais são os critérios
para a distribuição de correspondências aos moradores do Bair-
ro “Ilha Verde” em nosso município.
- Sr. Roberto Araújo, para que estude a possibilidade de aumentar
a quantidade de usuários on-line do site da Câmara de Vereado-
res de Avaré.
- para que juntamente com as Secretarias Municipal de Esporte e
Turismo, informe a esta Casa de Leis, quais são as ações que os
mesmos estão projetando e programando, visando atrair turistas
para o nosso município.

- para que informe a esta Casa de Leis, como andam as obras de
recuperação do nosso “Horto Florestal”, para que possamos
priorizar esse parque tão importante do nosso município.

INDICAÇÕES – Sessão 22-11-2010
ROBERTO ARAUJO

- para que através do Departamento competente providencie a
troca de lâmpadas queimadas no Terminal Rodoviário Urbano.
- para que através do Departamento competente providencie a
operação “tapa buraco” na Rua Manuel Gonçalves, nos trechos
compreendido entre as Ruas Copenhague e Marcos Tamassia.
- para que através do Departamento competente providencie a ope-
ração “tapa buraco” na Rua Amazonas, defronte ao numero 793.

GERMINAL PÉGOLI JUNIOR – 1º SECRETÁRIO
- para que, através do setor competente, providencie, urgente-
mente a operação “tapa buraco” na Rua Dr. Felix Fagundes, de-
fronte ao nº 1013, – Bairro: Bonsucesso.
- para que, através do setor competente, proceda ao corte de
árvore localizada na entrada do Condomínio Green Villagre, pois
se encontra com risco de cair.
- para que, através do setor competente, providencie, a coloca-
ção das lajotas sextavadas, na Rua Princesa Isabel defronte ao
nº 256 no Bairro Alto.

JÚLIO CÉSAR THEODORO – 2º SECRETÁRIO
- reiterando pedido para que através do setor competente seja
providenciado redutor de velocidade (lombada), na Av. Pinheiro
Machado nas proximidades do Pronto Socorro Municipal.
- para que através do setor competente seja providenciado redu-
tor de velocidade (lombada), na Rua Bahia nas proximidades da
Escola COC.
- para que através do setor competente seja providenciado redu-
tor de velocidade (lombada), na Rua Carmem Dias Faria nas pro-
ximidades do Supermercado Di Solé.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
- para que, através da Secretaria Municipal da Saúde, estude a
possibilidade dos médicos que atendem no Pronto Socorro terem
autonomia e condições de fornecerem guia de encaminhamento ao
especialista para o paciente que apresentar esta necessidade.
- para que, através do setor competente, efetue, urgentemente, o
pagamento à empresa MSM referente aos serviços prestados
durante o mês de setembro, quando a referida empresa ainda era
responsável pela administração dos plantões médicos do Pronto
Socorro Municipal.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
- para que, através do setor competente, viabilize a instalação de
locais apropriados para a higiene das crianças de colo, nas Uni-
dades Básicas de Saúde, e outros locais da área que atendam
esta faixa etária.
- para que, através do setor competente, realize estudos, com o
objetivo de promover verificação nos estabelecimentos comerci-
ais e imóveis de caráter público, quanto às condições de uso e
validade dos equipamentos de combate ao incêndio.
- para que, através do setor competente, realize laboriosos estu-
dos, no sentido de incluir nosso Município no Programa “Universi-
dade Aberta do Brasil do Governo Federal”, através de solicita-
ção formal ao Ministério da Educação.
- para que, através do setor competente, realize laboriosos estu-
dos visando criar Programa Censo-Inclusão e Cadastro-Inclusão
para a identificação e cadastramento do perfil socioeconômico
das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, no âmbito
do Município de Avaré.
- se digne determinar ao órgão competente, a realização de cursos
pré-vestibular gratuito, para os nossos alunos de baixa renda.
- para que, através do setor competente, providencie, com ur-
gência, a instalação de lixeiras nos comércios instalados próxi-
mos à margem do córrego existente na Avenida Misael Eufrásio
Leal (ao lado da Câmara Municipal).

COMUNICADO
EXPOSIÇÃO DA FEIRARTE

(FEIRA DE ARTESANATO DE AVARÉ)
Dias: 27 e 28 de novembro

Horário: Das 10:00 às 18:00 horas
Local: Secretaria de Turismo

Av. Pref. Paulo Novaes, 11 - Avaré/SP
Mais informações, fale com

Aris Pimenta pelo celular (14) 9728-6704

ORDEM DO DIA
CIRCULAR N º 40/2010 - DG Avaré, 25 de novembro de 2.010.-
Exmo. (a) Sr. (a) Vereador (a)
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária
de 29/11/2010 - Segunda Feira – às 18h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que, o Exmo. Sr. Presi-
dente Vereador Roberto Araujo  designou  para a Ordem do Dia da
Sessão Ordinária de  29 de novembro do corrente ano, que tem
seu inicio marcado para as 18h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI N.º 09/2010 – Discussão Única
Autoria:- Ver. Júlio César Theodoro
Assunto: Dispõe sobre revogação da lei nº 1060, de 25 de
março de 2008 e adota outras providências – (Convênio
Sabesp)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 09/2010 e dos Pareceres do
Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
2. PROJETO DE LEI N.º 199/2010 – Discussão Única
Autoria:- Ver. Luiz Otávio Clivatti
Assunto: Dispõe sobre a obrigatoriedade de médicos e
dentistas da rede municipal de saúde prescreverem
medicamento genérico
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 199/2010.
Observação:- Os Pareceres da Assessoria Jurídica e das
Comissões Permanentes serão colocados na Mesa dos
Srs. Vereadores quando da apreciação da matéria
3. PROJETO DE LEI N.º 185/2010 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Revoga a Lei nº 1.053, de 12 de março de 2008 e
dá outras providências. -(Doação de terras a Empresa
Hungria e Hungria Engenharia Ltda.)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 185/2010 e dos Pareceres do
Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (PA-
RECER CONTRÁRIO) (vistas Ver. Clivatti)
4. ROJETO DE LEI N.º 186/2010 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Revoga a Lei nº 1.104, de 08 de setembro de
2008 e dá outras providências. -(Doação de terras a Em-
presa Débora Sanches da Costa Avaré - EPP)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 186/2010 e do Parecer Jurídi-
co e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (PARECER
CONTRÁRIO). (vistas Ver. Clivatti)
5. PROJETO DE LEI N.º 187/2010 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Revoga a Lei nº 1.054, de 12 de março de 2008 e
dá outras providências. -(Doação de terras a Empresa All
Door Mídia Exterior Publicidade Ltda - ME.)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 187/2010 e dos Pareceres do
Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (PA-
RECER CONTRÁRIO) (vistas Ver. Clivatti)
6. PROJETO DE LEI N.º 188/2010 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Revoga a Lei nº 640, de 16 de setembro de 2004
e dá outras providências. -(Doação de terras a Empresa
Juliano Barreto Gonçalves Avaré ME)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 188/2010 e do Parecer Jurídi-
co e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (PARECER
CONTRÁRIO) (vistas Ver. Clivatti)
7. PROJETO DE LEI N.º 189/2010 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Revoga a Lei nº 1.107, de 08 de setembro de
2008 e dá outras providências. -(Doação de terras a Em-
presa Casanostra Artefatos de Madeira Ltda - ME)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 189/2010 e dos Pareceres do
Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (PA-
RECER CONTRÁRIO) (vistas Ver. Clivatti)
8. PROJETO DE LEI N.º 191/2010 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Executivo Municipal a doar área de
terras para A. Carlos de Carvalho Transportes e dá ou-
tras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 191/2010 e dos Pareceres do
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e
de Finanças, Orçamento e Dir. Consumidor
Obs:A documentação da empresa encontra-se à disposição na Secretaria.
Observação:- O Parecer da Comissão de Obras será colo-
cado na Mesa dos Srs. Vereadores quando da apreciação
da matéria (c/ EMENDA) (vistas Ver. Clivatti)
9. PROJETO DE LEI N.º 193/2010 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Executivo Municipal a doar área de
terras ao Sindicato dos Empregados no Comércio de
Avaré e dá outras providências. -
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 193/2010 e dos Pareceres do
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e
de Finanças, Orçamento e Dir. Consumidor
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Obs:A documentação do sindicato encontra-se à disposi-
ção na Secretaria.
Observação:- O Parecer da Comissão de Obras será colo-
cado na Mesa dos Srs. Vereadores quando da apreciação
da matéria (c/ EMENDA)  (vistas Ver. Clivatti)
10. PROJETO DE LEI N.º 200/2010 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Institui o programa Banco de Materiais Básicos
de Construção - PROBAC, para a população de baixa renda
da Estância Turística de Avaré e dá outras providências
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 200/2010. -
Observação:- Os Pareceres da Assessoria Jurídica e das
Comissões Permanentes serão colocados na Mesa dos
Srs. Vereadores quando da apreciação da matéria
11. PROJETO DE LEI N.º 203/2010 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar
adiantamento de recursos financeiros destinados a rea-
lização da 64ª Corrida de São Silvestre de Avaré
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 203/2010 e dos Pareceres do
Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Observação:- O Parecer da Comissão de Finanças será
colocado na Mesa dos Srs. Vereadores quando da apreci-
ação da matéria.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA e JANAYNA MARTINS
DA COSTA, na qualidade de pregoeiros da Câmara de Vereadores
da Estância Turística de Avaré, nomeados através da portaria nº
201/2010, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
vem pelo presente, ADJUDICAR o objeto do Pregão 09/2010 –
Processo 21/2010 para a empresa J. A DUARTE E CIA LTDA,
cadastrada no CNPJ sob o nº 50.830.587/0001-34 com endereço
na Rua Santos Dumont, nº 2.047, Brabância – Avaré - SP,
objetivando o fornecimento de até 50 Cestas de Natal para os
servidores da Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré conforme anexo II do Edital, no valor de R$ 287,00(duzentos
e oitenta e sete reais) por cesta efetivamente fornecida, totalizando
R$ 14.350,00 (quatorze mil trezentos e cinqüenta reais).
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 26 de
novembro de 2010.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Pregoeiro

JANAYNA MARTINS DA COSTA
Pregoeira

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ROBERTO DE ARAUJO, Vereador Presidente da Câmara de Vere-
adores da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei, e em conformidade com o Termo de
Adjudicação datado de 25 de novembro de 2010, vem acolher o
objeto da licitação de que trata o Pregão 09/2010 – Processo 21/
2010, HOMOLOGANDO para a empresa J. A DUARTE E CIA LTDA,
cadastrada no CNPJ sob o nº 50.830.587/0001-34 com endereço
na Rua Santos Dumont, nº 2.047, Brabância – Avaré - SP,
objetivando o fornecimento de até 50 Cestas de Natal para os
servidores da Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré conforme anexo II do Edital, no valor de R$ 287,00(duzentos
e oitenta e sete reais) por cesta efetivamente fornecida, totalizando
R$ 14.350,00 (quatorze mil trezentos e cinqüenta reais).
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 26 de
novembro de 2010.

ROBERTO ARAUJO
Presidente da Câmara

LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
Repetição do PREGÃO PRESENCIAL Nº.094/10

PROCESSO Nº.476/10
Objeto: Aquisição de materiais de construção para o CDHU –
Avaré “G”.
Data de Encerramento: 09 de dezembro de 2.010, das 13:30
às 14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 09 de dezembro de 2.010, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turís-
tica de Avaré, 24 de novembro de 2010 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

TOMADA DE PREÇOS Nº.019/10 – PROCESSO Nº.502/10
Objeto: Revitalização e Urbanização da Praça Monsenhor Celso
Diogo Ferreira.
Data de Encerramento: 11 de janeiro de 2011, às 09:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 11 de janeiro de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Tu-
rística de Avaré, 26 de novembro de 2010 – Érica Marin
Henrique – Presidente da CPJL.

TOMADA DE PREÇOS Nº.020/10 – PROCESSO Nº.501/10
Objeto: Construção e pintura do sanitário da quadra da EMEI
Clarindo Macedo.
Data de Encerramento: 07 de janeiro de 2011, às 09:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 07 de janeiro de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Tu-
rística de Avaré, 26 de novembro de 2010 – Érica Marin
Henrique – Presidente da CPJL.

PREGÃO PRESENCIAL Nº.101/10 – PROCESSO Nº.504/10
Objeto: Aquisição de equipamentos médicos para as unidades
básicas de saúde.
Data de Encerramento: 08 de dezembro de 2.010, das 09:30
às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 08 de dezembro de 2.010, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turís-
tica de Avaré, 26 de novembro de 2010 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº.102/10 – PROCESSO Nº.503/10
Objeto: Execução de ações de apoio a prestação de serviços de
assistência técnica individual à população carente do bairro Jar-
dim Tropical.
Data de Encerramento: 12 de janeiro de 2.011, das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 12 de janeiro de 2.011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turís-
tica de Avaré, 26 de novembro de 2010 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA, objetivando a aquisição de 2.598 cestas de natal para
o funcionalismo municipal, relativa ao Pregão Presencial nº.086/
10 – Processo nº.462/10 - Homologado em: 24/11/2010.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa MARCIAL HERMINIO DA SILVA
DAMAZIO ME, objetivando fornecimento e colocação de telas de
proteção para as cozinhas de diversas escolas e creches, rela-
tiva ao Pregão Presencial nº.088/10 – Processo nº.464/10 -
Homologado em: 25/11/2010.

RETIRE GRATUITAMENTE O
SEMANÁRIO OFICIAL DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
NO PAÇO MUNICIPAL,

CENTRO ADMINISTRATIVO
E NAS BANCAS.

RATIFICAÇÃO
Dispensa nº.111/10–Processo nº.497/10

Fica ratificada a Dispensa de Licitação ao Senhor ANTÔNIO
SALIM CURIATI, com valor mensal de R$4.000,00 (quatro mil
reais), objetivando a locação de imóvel localizado na rua Rio
Grande do Sul nº1.750 para a instalação da Secr. Munic. Do Bem
Estar Social, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 03 de novembro de
2010 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Inexigibilidade nº.038/10–Processo nº.450/10
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à Empresa DISTRI-
BUIDORA DE LIVROS COLIBA LTDA, com valor total de R$1.389,00
(hum mil, trezentos e oitenta e nove reais), objetivando a
aquisição de 30 (trinta) exemplares Artes e Habilidades 1º Ano,
com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 07 de outubro de 2010 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

ADITIVO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº.001/10 – Processo nº.005/10
fica aditado o valor de R$ 701.640,59 (setecentos e um mil, seis-
centos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), para a
empresa IMPREJ ENGENHARIA LTDA, o que corresponde a apro-
ximadamente 6,72%(seis vírgula setenta e dois por cento)
do valor total adjudicado no processo licitatório em questão
objetivando o fornecimento de materiais, máquinas, equipamen-
tos e mão-de-obra para a construção do Fórum de Avaré - Assi-
natura do Termo Aditivo em: 23 de novembro de 2010.

PREGÃO PRESENCIAL Nº.059/10 – Processo nº.351/10 fica
aditado o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para
a empresa V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP, o que corresponde
a aproximadamente 9,25%(nove vírgula vinte e cinco por
cento) do valor total adjudicado no processo licitatório em ques-
tão objetivando a aquisição de eletrodomésticos para as CEIs -
Assinatura do Termo Aditivo em: 16 de novembro de 2010.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº.024/09 – Processo nº.085/09, Contrato (068/09), que faz en-
tre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa
DORIVAL DIONÍZIO GOMES ME, objetivando a aquisição de gás
para a S.M.de Educação, com prorrogação até 24 de novembro de
2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº.085/09 – Processo nº.614/09, Contrato (586/09), que faz en-
tre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa
CARBONERO E CUSTÓDIO LTDA, objetivando a locação de 04
caminhões adaptados com coletores/compactadores para o setor
de coleta de lixo, com prorrogação até 12 de fevereiro de 2011 –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº.037/10 – Processo nº.275/10, Contrato (267/
10), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de
Avaré e a empresa CLEUSA MARIA FERREIRA MERCEARIA
ME, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios para a me-
renda escolar, com prorrogação até 08 de janeiro de 2011 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências
quanto ao contrato nº342/10 do Pregão Presencial nº042/10, Pro-
cesso nº311/10, motivo pelo qual os atos praticados por este
setor e assinados pelo Senhor Prefeito Municipal deverão
ser rerratificados.
Onde se lia:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
...EMEI...
Agora se leia:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
...EMEB...
Onde se lia:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente processo licitatório será
empenhada através da seguinte dotação orçamentária:
06.02.02.4490.52.00.12.365.2008.2050.216
Agora se leia:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente processo licitatório será em-
penhada através da seguinte dotação orçamentária:
06.03.00.4490.52.00.12.361.2008.2041 – FONTE : 01- C.APL.2200000
DESP. 00257 – Funcionamento do Ensino Fundamental
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RESOLUÇÃO

Resolução SME nº 02/2010, Institui critérios para
escolha e horário de trabalho de Vice-Diretor

Lúcia Helena Lélis Dias, Secretária Municipal da Educação, no
uso de suas atribuições e tendo em vista adotar critérios compa-
tíveis com as adequações do Plano de Cargos e Salários do
Magistério Municipal , Resolve:
Artigo 1º - As Unidades Escolares que possuem até sete salas de
aulas comportam apenas Vice-Diretor e a escolha é realizada
pela Secretária Municipal da Educação, mediante análise dos pro-
jetos de trabalho dos candidatos.
Artigo 2º - Unidades Escolares que possuem mais de quinze salas
de aula comportam Diretor e Vice-Diretor. O candidato à função de
Vice-Diretor é escolhido pelo Diretor da Unidade através de proje-
tos encaminhados à Secretaria Municipal da Educação.
Artigo 3º - Para a permanência do atual Vice-Diretor na Unidade
Escolar , ao final do ano letivo, faz-se necessário um parecer
favorável do Diretor através de um relatório encaminhado a Se-
cretaria Municipal da Educação, ou da Secretária Municipal , nos
casos das Unidades que não comportam Diretor.
Artigo 4º - Os professores que desempenham a função de Vice-
Diretor, mas que recebem parecer negativo do atual Diretor ou optar
por não atuar mais naquela Unidade Escolar, poderão mandar proje-
tos à Secretaria Municipal da Educação para processo de escolha.
Artigo 5º - Qualquer professor que se interessar pelo cargo de
Vice-Diretor poderá enviar projetos à Secretaria Municipal da
Educação.
Artigo 6º - O Vice-Diretor que atua em Unidade Escolar que pos-
sui Ensino Regular diurno, em complementação ao horário do
diretor terá a seguinte jornada:
I – Período da Manhã (Metade da Carga Horária)
   Período da Tarde (a “outra metade” da Carga Horária)

Artigo 7º - Nas escolas que possuem Educação de Jovens e
Adultos (Suplência II) o Vice-Diretor poderá atuar metade da car-
ga horária no período diurno e a outra metade no período noturno.
Artigo 8º - Os Centros de Educação Infantil que possuem menos
de cem alunos comportam apenas Vice-Diretor. As que possuem
duzentos ou mais alunos comportam Diretor e Vice-Diretor.
Artigo 9º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.
Avaré, 17 de Novembro de 2010

Lúcia Helena Lélis Dias
Secretária Municipal da Educação

DECRETOS

Decreto n.º 2.602, de 18 de novembro de 2010
(Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal, de
acordo com Lei Complementar nº 50, de 07 de janeiro de

2005, combinadas 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 MUNICI-
PAL DE SAÚDE, 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, a Senhora MARIALVA ARAUJO DE
SOUZA BIAZON, a partir de 29 de novembro de 2010.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 18 de novembro de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 2.603, de 18 de novembro de 2010.
(Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal, de

acordo com Lei Complementar nº 50, de 07 de janeiro de
2005, combinadas 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 nomeada, para o cargo de SECRETÁRIO MUNI-
CIPAL DE SAÚDE, 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, a Senhora ELIZABETH CAPECCI
SIQUEIRA, a partir de 29 de novembro de 2010.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 18 de novembro de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 2.605, de 24 de novembro de 2010.
(Dispõe sobre revogação de Decreto 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 revogado o Decreto nº 2228, de 22 de outubro de
2009, que dispõe sobre declaração de utilidade pública para fins
de desapropriação de área de terras de propriedade de
MAGDALENA MARIA GEIGES.
Artigo 2º - - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 24 de novembro de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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Convocação
O  Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA,  Sr. Rubens Renato Pereira,   vem por
meio deste convocar o (as)  Conselheiros e  Suplentes
para  reunião mensal   na data de 02/12/2010  as 9:00 hrs na
sala dos Conselhos Municipais na Secretaria Muncipal de
Assistencia e Desenvolvimento Social - SEMADS  sito a Rua Rio
Grande do Sul, 1750 (fundos).
Pauta :
- Reunião Mensal
- Leitura da Ata

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

e- mail: cmdca@avare.Sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA
Lei Federal nº 8069/90 - Lei Municipal 310/91-240/98

Decreto nº 2.583/2010

Secretaria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social

Conselho Municipal do Idoso - CMI
Lei Federal nº 8.842/2004                       Lei Municipal 33/97

Decreto – 2.159/09

Convocação
A Presidente do Conselho Municipal do Idoso Srª Maria Célia
Moreira vem por meio deste convocar o/a Conselheiro(a) e
Suplentes   do CMI, para participar da reunião  mensal  que
será realizada no dia 01/12/10 às 09:00h na sala dos conselhos
municipais  sito a Rua Rio Grande do Sul, 1750 (fundos).
Pautas:
- Reunião Mensal
- Leitura da Ata
- Cartilha do Idoso
Contamos com a  presença de todos em caso de imprevistos,

favor comunicar por escrito  com Antecedência
e-mail:cmi@avare.sp.gov.br

COMUNICADO
O  Presidente do Conselho Municipal da Pessoa Portadora de
Deficiencia – CMPPD,  Sr. José Ricardo Cegarra   vem por meio
deste tornar público  os  Membros  presentes , ausentes com
justificativas e os ausentes e sem justificativa,  em  reunião
mensal realizada  na data de 18/11/2010  as 15 hrs na sala dos
Conselhos Municipais na Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social - SEMADS  sito a Rua Rio Grande do Sul,
1750 (fundos).
MEMBROS  PRESENTES :
- Representante da Sec. Municipal de Ass.e D. Social
- Representante da Sec. Municipal da Educação
- Representante da Sec. Municipal de Cultura
- Representante da Sec. Municipal de Administração
- Representante da Sec.Municipal de Planejamento e Obras
- Representante de Entidade  Prestadora de Serviço a pessoas
com Deficiencia
- Representante de pessoas com  Deficiencia
- Representantes de Clube e Serviços
JUSTIFICARAM A AUSÊNCIA:
- Representante da Sec. Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiencia
- Representante de Entidade Prestadora de Serviço a Pessoas
com Deficiencia
AUSENTES E SEM JUSTIFICATIVAS:
- Representantes da  ACIA
- Representantes da Sec. Municipal de Esportes
- Representantes da Sec. Municipal de Saúde
- Representantes do Poder Judiciário
Aproveito para  tornar público que  a próxima reunião
Ordinária ficou agendada para o dia 09/12/2010 às 15hrs.
Maiores Informações poderão ser colhidas através do fone : 14 –
3711.1430 ramal 1437 ou através do e-mail : cmppd@avare.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Assistencia e
Desenvolvimento Social - SEMADS

Conselho Municipal da Pessoa Portadora de
Deficiência - CMPPD

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

INEDITORIAIS
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CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

REGIMENTO INTERNO
CAPÍTULO I

DA FINALIDADE E DA COMPETÊNCIA
Art.1° – O COMDEMA, instituído como órgão colegiado, autôno-
mo, consultivo, deliberativo, normativo, recursal e de
assessoramento da Prefeitura Municipal da Estância de Avaré
pela Lei n° 1434 de 3 de abril de 1984, terá suporte técnico,
administrativo e financeiro prestado pela Prefeitura Municipal, in-
clusive no tocante às instalações, equipamentos e recursos hu-
manos necessários.
Parágrafo Único – O suporte técnico será suplementarmente re-
querido aos órgãos estaduais e federais afetos aos programas
de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente.
Art.2° – São competências do COMDEMA, estabelecer normas
técnicas e padrões de proteção, conservação e melhoria do meio
ambiente, opinar e dar parecer formular e fazer cumprir as diretri-
zes da Política Ambiental do Município, na forma estabelecida no
art.1 Lei n° 1434 de 3 de abril de 1994 e neste Regimento.
Art. 3º - Tendo por finalidades o tocante ao artigo 2º da Lei n°
1434 de 3 de abril de 1994 devidamente especificadas por este
Regimento.

CAPITULO II
DOS ATOS DO COMDEMA

Art. 4º - São considerados Atos do Conselho Municipal do Meio
Ambiente:
I. Resolução;
II. Proposição
§ 1° - Resolução é o ato formal, resultante da apreciação de
matéria que, de acordo com as atribuições afetas ao Conselho,
determine uma tomada de decisão do Plenário.
§ 2° - Proposição é o ato formal, resultante da apreciação
de matéria que, de acordo com as atribuições afetas ao
Conselho, seja objeto de recomendação ou sugestão do
Plenário.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 5° – O COMDEMA tem a seguinte estrutura básica:
I – Presidência;
II – Vice-Presidência;
III – Secretaria;
IV – Plenário.
Parágrafo Único - Podem ser criados a critério da Presidência e
do Plenário, Comissões e Grupos Temáticos para tratar de assun-
tos específicos e necessários.
Art. 6º - O Presidente, o Vice-Presidente, o Secretário Executivo
e o Secretário Adjunto, serão eleitos entre seus pares, conforme
artigo 4º da Lei n° 1434 de 3 de abril de 1994.
Parágrafo Único - A eleição de que trata o artigo anterior será
por escrutínio secreto.
Art. 7º  - O Plenário é formado por doze membros titulares e doze
membros suplentes, em acordo com o artigo 3º da Lei n° 1434 de
3 de abril de 1994.

CAPITULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES

1) DA PRESIDÊNCIA
Art. 8° - Compete ao presidente exclusivamente, as seguintes
atribuições:
I. Convocar o Conselho e presidir as suas reuniões atendendo a
ordem dos trabalhos estabelecida em pauta;
II. Promover a distribuição dos assuntos submetidos a delibera-
ção, designando os relatores;
III. Conduzir os debates e resolver as questões de ordem;
IV. Apurar as votações e exercer o voto de qualidade;
V. Assinar as Resoluções e Proposições do Conselho encami-
nhando-as para os devidos fins;
VI. Submeter à apreciação do Plenário e assinar a ata da reunião
anterior;
VII. Convocar reuniões plenárias extraordinárias, sempre que jul-
gar necessário;
VIII. Constituir Câmaras Especializadas para estudo de problemas
especiais relacionados às atribuições do Conselho;
IX. Requisitar as diligências solicitadas pelos relatores;
X. Apreciar e assinar as correspondências expedidas pelo Conselho;
XI. Requisitar pessoal necessário ao serviço do Conselho;
XII. Propor à autoridade competente as medidas que o Conselho
julgar necessárias ao bom desempenho de suas atribuições;
XIII. Representar o Conselho em todos os eventos necessários,
podendo em caso de impedimento, delegar essa atribuição, ao
Vice-Presidente ou a outro Conselheiro;
XIV. Apresentar semestralmente o relatório de atividades do Conselho.
XV. Cumprir e fazer cumprir este Regimento.

2) DA VICE-PRESIDÊNCIA
Art. 9º - Compete ao Vice-Presidente, substituir o Presidente em
suas ausências ou impedimentos.
Parágrafo Único: No impedimento de ambos, a reunião será
transferida para outra data.
3) DA SECRETARIA
Art. 10 – Compete ao Secretario Executivo:
I - assessorar a Presidência, o Plenário, as Comissões e Grupos
Temáticos;
II - dar encaminhamento as deliberações oriundas do Plenário,
Comissões e Presidência;
III - receber e encaminhar ao Plenário todos os Processos e expe-
dientes de competência deste;
IV - encaminhar aos Conselheiros documentos relacionados com
a pauta de reunião ordinária, com antecedência mínima de 05
(cinco) dias úteis;
V - encaminhar aos Conselheiros documentos relacionados com
a pauta da reunião extraordinária, com antecedência mínima de
02 (dois) dias úteis;
VI - verificar o “Quorum”, no início de cada reunião plenária;
VII - ordenar que as Atas das Reuniões do Plenário, sejam lançadas
em livro próprio, assinando- as após sua aprovação;
VIII - determinar a transcrição no livro próprio, das Proposições
aprovadas pelo Plenário;
IX - proceder o arquivamento das Atas depois de aprovadas e
assinadas pelo Presidente  e pelo Secretário Executivo;
X - elaborar documentação para estabelecimento de convênios,
submetendo o assunto à Deliberação do Plenário;
XI. controlar o arquivamento de todos os documentos oriundos do
Conselho;
XII. distribuir os recursos interpostos ao Plenário.
Art. 11 - Compete ao Secretário Adjunto, o auxilio ao Secretário
Executivo, sempre que requisitado, e a substituição do Secretário
Executivo, em situações de ausência e impedimento deste.
4) DO PLENÁRIO
Art. 12 - São atribuições dos conselheiros, à exceção do Presidente:
I. Aprovar o calendário de reuniões ordinárias para o período do
mandato dos Conselheiros;
II. Estudar e relatar matérias que lhes forem submetidas, emitindo
parecer;
III. Discutir e votar, apresentando emendas ou substitutivos às
conclusões de pareceres;
IV. Solicitar diligências ou vistas a processo;
V. Aprovar e assinar as atas das reuniões plenárias, propondo
os ajustes necessários;
VI. Requerer a convocação de reuniões plenárias extraordinári-
as justificando a sua necessidade;
VII. Desempenhar os encargos que lhes forem atribuídos pelo
Presidente, ou propostos pelo próprio Plenário;
VIII. Sugerir para apreciação, qualquer matéria a ser objeto de
Resolução e/ou Proposição;
IX. Participar de Câmaras, Comissões e Grupos Temáticos.
§ 1º Aos Conselheiros é vetada, a manifestação em nome do
COMDEMA de assuntos não deliberados em Plenária.
§ 2º Manter a Ética.
5) DAS CÂMARAS, GRUPOS TEMÁTICOS E COMISSÕES
Art. 13 – O Plenário poderá constituir quantas Câmaras, Grupos
Temáticos e Comissões forem necessários, integrados por seus
membros, e/ou técnicos de reconhecida capacidade técnica, in-
dicando-os, em plenário.
Parágrafo Único – Estabelecer prazo para entrega de parece-
res e trabalhos.
Art. 14 – A Câmara Especializada, Grupos Temáticos e Comis-
sões têm por finalidade estudar, analisar e propor deliberações
através de pareceres concernentes às matérias que previamen-
te foram discutidas em reunião plenária.
Art. 15 - A Câmara Especializada será formada preferencialmen-
te por 05 (cinco) membros do Plenário, podendo no caso de as-
suntos específicos, serem convocados para compô-la até 02
(dois) técnicos de reconhecida capacidade sobre o assunto.
Parágrafo Único – Os membros escolhidos pelo Plenário para
participarem das Câmaras Especializadas não poderão ser subs-
tituídos a posterior a não ser por nova Deliberação.
Art. 16 -  A Câmara Especializada deverá apresentar a Plenária
apenas uma proposta em forma de parecer, após votação pela
maioria simples de seus membros.
Art. 17 – A Câmara Especializada marcará quantas reuniões fo-
rem necessárias, todas antecedendo a reunião do Plenário
marcada para apresentação de propostas.
Parágrafo Único – Nos casos em que não for possível formular
proposta no prazo estabelecido será apresentada justificativa
por escrito a Plenária que fixará novo prazo.
Art. 18 – As reuniões dispensam convocação expressa, uma
vez que todos os presentes estarão cientes da reunião seguinte.
Art. 19 - Os pareceres das Câmaras Especializadas serão enca-

minhados ao Secretário Executivo para que o mesmo providencie
a preparação do texto e respectiva documentação que serão
enviados aos membros do Plenário.
Art. 20 – A Câmara Especializada designará Relator, para apre-
sentar os pareceres nas reuniões plenárias.

CAPITULO V
DO FUNCIONAMENTO E DAS REUNIÕES

Art. 21 - O Plenário é o órgão de deliberação máxima, configura-
do pela Reunião Ordinária e/ou Extraordinária dos membros do
COMDEMA, que cumpra os requisitos de funcionamento estabe-
lecidos neste Regimento.
Art. 22 – Qualquer matéria a ser apreciada pelo Conselho deverá
ser primeiramente encaminhada ao Presidente.
Art. 23 - A seu critério o Conselho poderá instituir comissões
temporárias ou relatores individuais encarregados de emissão de
pareceres ou realização de estudos sobre matérias específicas.
Art. 24 - O Conselho funcionará através de reuniões Plenárias
Ordinárias e Extraordinárias, sendo dado conhecimento de Pauta
da Reunião.
§ 1° - As reuniões plenárias ordinárias realizar-se-ão, obrigatori-
amente, uma vez ao mês, em data, hora e local segundo calendá-
rio aprovado na reunião de posse dos Conselheiros.
§ 2º - As reuniões plenárias extraordinárias realizar-se-ão por
convocação do Presidente, ou por solicitação de 1/3 dos membros
do Conselho com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis.
§ 3º - As reuniões terão uma duração de (1h30m) uma hora e
trinta minutos, prorrogáveis conforme necessidade do assunto
em questão.
Art. 25 - As reuniões plenárias do Conselho iniciar-se-ão com a
presença de  cinquenta por cento mais um de seus membros em
primeira chamada e quinze(15) minutos após com  um terço de
seus membros para deliberações.
Parágrafo Único - Não havendo “Quorum”, dar- se- á por encer-
rada a reunião.
Art. 26 - Nas reuniões plenárias serão obedecidos os seguintes
procedimentos, assim seqüenciados:
I. Verificação do número de Conselheiros presentes e existência
de “Quorum” conforme artigo anterior;
II. Abertura da sessão;
III. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião plenária anterior;
IV. Discussão da pauta da reunião;
V.  Votação quando for o caso;
VI. Comunicações;
VII. Sugestão da pauta da próxima reunião;
VIII. Encerramento.
Art. 27 - As reuniões serão fechadas.
Parágrafo Único – A critério dos membros do Conselho, poderá
ser permitida participação de pessoas não pertencentes ao
COMDEMA.
Art. 28 - Anunciada a apreciação de um processo pelo Presiden-
te, fará o Relator exposição da matéria e respectivo parecer,
passando-se após, à discussão.
§ 1º - No curso da discussão, é facultado a qualquer dos mem-
bros presentes:
a) solicitar esclarecimentos ao Relator e apresentar sugestões;
b) solicitar, somente uma vez, vistas ao processo, o qual poderá
ser consultado na Secretaria até a reunião plenária, podendo o
prazo ser prorrogado a critério do Plenário.
§ 2º - O pedido de vista interromperá automaticamente a discussão
Art. 29 – Encerrada a discussão, proceder-se-á a votação.
§ 1º - No curso da votação, apenas será admitido o uso da pala-
vra para declaração do voto, encaminhamento de votação ou
questão de ordem.
§ 2º - Qualquer Conselheiro poderá fazer consignar em ata a
justificativa de seu voto.
§ 3º - Nenhum membro do Conselho presente à reunião plenária
poderá eximir-se de votar.
Art. 30 – As deliberações e votações tomar-se-ão por maioria
simples de votos.
Art. 31 – Havendo empate, cabe ao presidente voto de qualidade.
Art. 32 – As Proposições e Resoluções aprovadas pelo Plenário
serão encaminhadas pelo Presidente aos dirigentes máximos dos
órgãos afetos para as providências cabíveis.
Parágrafo Único – As Resoluções figurarão obrigatoriamente
no texto da ata.

CAPITULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33 – No caso de comparecimento do titular e seu suplente às
reuniões, ambos terão o direito ao uso da palavra nas discussões,
cabendo, nas deliberações, o direito de voto apenas ao titular.
Parágrafo Único: Na ausência do titular o suplente terá direito a voto.
Art. 34 – O membro do Conselho, inclusive o Presidente, poderá
após requerimento por escrito e com a aprovação do plenário,
licenciar-se de suas atribuições por período máximo de 90 (no-
venta) dias consecutivos ou intercalados.



FALECIMENTOS
FALECIMENTOS PERÍODO DE

11/11/2010 A 23/11/2010

BENEDITO GUERRA
*20/01/1927 +11/11/2010

OSAVALDO AMANCIO DOS SANTOS
*08/09/1954 +13/11/2010

BENEDITO EDUARDO DOMINGUES MOREIRA
*25/11/1966 +14/11/2010

MARIA DAS CHAGAS COSTA
*14/08/1930 +15/11/2010
GERALDO DE MATOS

*30/11/1949 +15/11/2010
ROBERTO RIGOTE RODRIGUES

*05/02/1959 +16/11/2010
LUIZ FURINI

*18/02/1933 +19/11/2010
OLIVIA COELHO RODRIGUES

*01/03/1924 +18/11/2010
ANTONIO JOAQUIM REIS
*30/06/1935 +18/11/2010

ANNA BAPTISTA PEREIRA BARBOSA
*19/11/1921 +19/11/2010

RITA DE JESUS
*12/12/1927 +20/11/2010

KAIO DOS SANTOS PAULINO
*28/09/2010 +20/11/2010

LUZIENE ARAUJO DOS SANTOS
*06/06/1991 +21/11/2010

MARIA NEUSA DA SILVA
*21/11/1952 +21/11/2010

IRENE DE OLIVEIRA FRANCO DO PRADO
*18/08/1948 +21/11/2010

LUIZ ANDRADE
*05/03/1937 +21/11/2010

BENEDICTA DE SOUZA GONÇALVES
*05/08/1919 +21/11/2010

GUILERME SOBREIRO LEME
*07/11/2010 +21/11/2010

SEBASTIANA ROSA RAMOS
*02/11/1942 +22/11/2010
JOSE ARAUJO LUTTI

*08/06/1926 +23/11/2010
ANTONIA DONIZETE RIBEIRO

*30/10/1962 +23/11/2010
BENEDITA APARECIDA TOMAZ FRAGOSO

*15/09/1946 +23/11/2010
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É com carinho muito especial que a equipe do CRAS
I de Avaré agradece a presença de todos que partici-
param da reunião socioeducativa realizada na Escola
DONDOCA no último dia 24/11/2010 destinada às fa-
mílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. Gos-
taríamos de parabenizar as profissionais pelo
profissionalismo, entusiasmo e principalmente pelo co-
nhecimento disseminado, permitindo uma reflexão so-
bre a “Importância da participação dos pais na vida
escolar de seus filhos”. Em especial agradecemos a
Direção da Escola, que gentilmente nos cedeu o es-
paço. A palestra foi um sucesso e tivemos uma ótima
aceitação do público presente. Ficamos gratos e dei-
xamos aqui em aberto sempre o nosso convite para
os próximos eventos e atividades do CRAS I.

Secretaria Municipal de Educação
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§ 1° - Uma vez licenciado o Conselheiro Titular será imediatamen-
te convocado o seu Suplente.
§ 2° - Deixará de integrar o Conselho de Meio Ambiente, a entida-
de que não se fizer representar por 03 (três) reuniões consecu-
tivas ou 06 (seis) intercaladas no período de um ano.
Art. 35 – Somente será permitida vistas a processos e expedien-
tes por pessoas estranhas, mediante requerimento deferido pelo
Presidente que estabelecerá condições de prazo e local.
Art. 36 - Qualquer proposta de alteração do Regimento Interno do
Conselho só será apresentada ao Presidente com requerimento
de 1/3 dos seus membros.
Parágrafo Único:  Uma vez considerada objeto de deliberação,
somente poderá ser discutida e votada em outra reunião, previa-
mente marcada para este fim, com aprovação de 2/3 dos mem-
bros do Conselho.
Art. 37 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Plenário que
poderá adotar, sob forma de Resolução, o que melhor julgar ne-
cessário para o cumprimento dos fins do Conselho, desde que
não contrarie este Regimento.
Art. 38 – O Presidente do COMDEMA, por iniciativa própria ou por
indicação do Plenário, poderá solicitar ao Poder Executivo que
adote Medidas Complementares de caráter Administrativo e/ou
orçamentário necessárias ao seu funcionamento.
Art. 39 – Considera-se falta de decoro do membro da plenária o
descumprimento dos deveres regimentais a seu mandato, ou a
prática de atos que afetem sua dignidade, de seus pares ou do
próprio Conselho, tais como: o uso de expressões em discursos,
em publicações ou proposições, a prática de atos que afetem a
dignidade alheia, em que um membro do plenário praticar ofensas
físicas e morais e no desacato a outro Conselheiro, a mesa ou a
seu Presidente em reuniões do Conselho ou em atos públicos.
Parágrafo Único – Na prática de atos considerados falta de
decoro, caberão progressivamente as seguintes sanções, apro-
vadas pelo Plenário e aplicadas pelo Presidente:
a) Advertência verbal, registrada em ata;
b) Advertência por escrito, aplicada em sessão;
c) Suspensão do Exercício do Mandato, não excedentes a trinta
dias, até a perda do Mandato,  no caso de reincidência das hipó-
teses previstas neste Artigo.
Art. 40 - Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação,
após sua aprovação pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente.
Avare (SP), 03 de agosto de 2010.

Maria Julia Pimentel Tamassia
Presidente COMDEMA

CONVITE
A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER  E A

SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA convidam a todos, inclusive os defi-
cientes, para prestigiar I Evento Beneficente de um
jogo de futebol com profissionais do Guaratinguetá
Futebol Clube X Amigos do Nei Fumaça, que atua
na China. A partida será no dia 5 de dezembro, às
14h00, no Estádio do São Paulo Futebol Clube de
Avaré, em comemoração ao dia 3 de dezembro que
é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiên-
cia. Haverá lugar reservado para os deficientes e a
entrada é franca.

A data da prova  do concurso público nº 007/
2010 para Professor  de Educação Básica I foi re-
marcada para o dia 12 de dezembro, às 14h00. São
30 vagas, com salários de R$ 1.024,00 e os requisi-
tos especiais são: Ensino Médio Completo com Ha-
bilitação Específica para o Magistério ou Curso de
Licenciatura Plena em Pedagogia.

O candidato deverá comparecer ao  local de-
signado, com antecedência mínima de 1 (uma) hora,
munido de caneta azul ou preta, lápis preto e bor-
racha e um dos seguintes documentos no original:

- Cédula de Identidade - RG; - Carteira de Ór-
gão ou Conselho de Classe; - Carteira de Trabalho
e Previdência Social; - Certificado Militar; - Car-
teira Nacional de Habilitação, emitida de acordo
com a Lei 9.503/97 (com foto); - Passaporte.

As  provas  objetivas  (escritas)  desenvolver-se-
ão  em  forma  de  testes,  através  de  questões  de
múltipla escolha, na forma estabelecida no presente
Edital. Em caso de anulação de questões, por duplici-
dade de respostas, falta de alternativa correta ou qual-
quer outro motivo,  estas  serão  consideradas  corre-
tas  para  todos  os  candidatos  e,  os  pontos  corres-
pondentes  serão atribuídos a todos os candidatos que
não os obtiveram, independente de recurso.

Durante as provas não serão permitidas: consultas bibli-
ográficas de qualquer espécie; utilização de máquina calcu-
ladora, agendas eletrônicas ou similares,  telefone  celular,
BIP,  “WALKMAN” ou qualquer material que não  seja  o
estritamente  necessário  para  a  realização  das  provas.
Os  aparelhos  “celulares”  deverão  ser desligados e deixa-
dos sobre a mesa do fiscal de sala até o término da prova.

CONCURSO PÚBLICO

Data de prova
para concurso
de professores
é remarcada
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A Ç Ã O   S O C I A L :

Conforme previsão
da Secretaria do Te-
souro Nacional, o Fun-
do de Participação dos
Munic íp ios  –  FPM
(formado com arreca-
dação do IPI e IR) -,
ficou abaixo do previs-

QUEDA NA ARRECADAÇÃO

Avaré deixa de receber mais
de R$ 3 milhões de repasses

to em 19,7%, com da-
dos de agosto de 2010.
Considerando essa
queda na arrecadação,
que teve  como fator
principal a isenção do
IPI ,  concedida  pelo
Governo Federal para

o aquecimento da eco-
nomia, deixou  as  con-
tas  f inancei ras  dos
5.564 municípios em
estado de alerta.

Em decorrência dos
repasses  efe tuados
para Avaré, a arreca-

dação municpal teve
um cresc imento  de
6,37%  até outubro de
2010, em relação ao
mesmo per íodo de
2009, porém, analizan-
do a arrecadação que
não houve por emissão

de insenção  de 19,7%,
Avaré  deixou de rece-
ber repasses   de R$
3.162.524,65.

Verificou-se que não
dará para realizar o va-
lor previsto para o repas-
se no valor de R$

25.600.000,00, obrigando
o Executivo a reavaliar
e atualizar o repasse do
FPM para o exercício
corrente em   R$
21.600.000,00, conside-
rando um repasse extra
no mês de dezembro.

A equipe técnica do
CRAS II convida as pes-
soas com 60 anos ou
mais, residentes na Vila
Martins II e III, Bonsu-
cesso I e II, Plimec, San-
ta Elizabete, Jardim Tro-
pical e Jardim Paraíso
para participarem do
Grupo de Convivência
para Idosos “Entre Ami-
gos”.

Os encontros ocor-
rem quinzenalmente, às
quartas-feiras, a partir
das 9h00, e tem por foco

CRAS II promove Grupo de Convivência para Idosos
estabelecer os vínculos
familiares e sociais, pre-
venindo eventuais situa-
ções de vulnerabilidade e
risco, especialmente
aquelas que levem ao iso-
lamento social e a insti-
tucionalização.

Os interessados de-
vem procurar o CRAS II,
na Rua Maneco Dionisio
nº 318 (antigo Centro
Comunitário Bandeiran-
tes) para cadastramento,
de segunda a  sexta-fei-
ra, das 8h00 às 17h30.

Integrantes do CRAS II com participantes do Grupo de Convivência

Ouvidoria Municipal:
0800-7700133

SAÚDE BUCAL
POSTÃO DA RUA ACRE

TEL. (14) 3711-2405
PLANTÃO DE ATENDIMENTO

AOS SÁBADOS DAS 08:00 ÀS 12:00
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C U L T U R A :

Na noite do último dia
20, aconteceu  a abertu-
ra oficial do 3º Festival
de Artes Plásticas de
Avaré (FESAPLA), no
Palácio das Artes (Cine
Santa Cruz). O acervo,
que conta com mais de
sessenta obras de artis-
tas avareenses, fica ex-
posto para visitação até
janeiro de 2011.

Diversos expositores,
familiares, ativistas cul-
turais e convidados pres-
tigiaram a abertura do
festival, que nada mais é

Tem início o 3º Festival de Artes Plásticas de Avaré
que um resgate do Salão
de Artes Plásticas, rea-
lizado com muito suces-
so no passado.

O festival conta com
a participação de artis-
tas como Nilton Lutti,
Vera Ferezin, Iza Peres,
Terezinha Rodrigues de
Oliveira, Silvia Célia Pi-
res, Castorina Rodri-
gues, Elaine Garcia,
Alda Maria, Aurea de
Paula, Rubens Prata,
Vânia Lewin, Bóris Ar-
rivabene, Ilda Arrivabe-
ne, Àngela Martins, Ma-

rilena Furlan, Zenilda
Matos, Delma Medeiros,
Paulo Dias (abre com
dois quadros em sua ho-
menagem), Maria Elisa
Martins, João Batista
Maeneka, Débora Do-
mingues, Areli Camara,
Rebeca Coelho, Cátia
Nassar, Dú Grassi, Emi-
lia Paes Leme, Suad Au-
rani, Rose Viecco, Ma-
ria do Carmo, Rosane
Gauss, Antônio Marcos,
Marta Catib, Ditinha Pe-
res, Rosa Souza e Pera-
ma Fernandes.

Artistas avareenses que estão
expondo no festival

Prefeitura realiza
melhorias na calçada da

Rua Minas Gerais

A Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré está
realizando uma série de
melhorias na calçada da
Rua Minas Gerais, nas
proximidades do ponto de

O B R A S :

caminhões para frete. A
parte da reforma da cal-
çada já foi praticamente
finalizada, faltando apenas
alguns detalhes.

Posteriormente a isso,

a Prefeitura arrumará a
parte da galeria e também
o término do muro junto a
calçada, atendendo assim
a uma reivindicação dos
fretistas que ali trabalham.
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C O N S C I Ê N C I A   N E G R A :

 Em comemoração
a Semana da Consci-
ência Negra, a União
Negra Avareense
(UNA) realizou o 2º
Torneio de Futsal, nas
categorias Sub-11,
Sub-13 e Sub-15. Os
jogos aconteceram no

UNA realiza  2º Torneio de Futsal
Ginásio de Esportes
Kim Negrão no sába-
do, dia 20  com a par-
ticipação das equipes
da Secretaria Munici-
pal de Esportes/Polícia
Civil, Santa Mônica/
Centro Avareense e
Secretaria Municipal

de Esportes/Futsal Fe-
minino.

Na categoria Sub-
11, a equipe da SEME/
Polícia Civil  foi a cam-
peã e a do Centro Ava-
reense a vice-campeã;
na categoria Sub-13,
novamente a SEME/

Polícia Civil sagrou-se
campeã, com a equipe
do Santa Mônica fi-
cando em vice e, na ca-
tegoria Sub-15, mais
uma vez vitória da
SEME/Polícia Civil,
tendo a SEME/Femini-
no ficado como vice.




