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E C O N O M I A :

A Ç Ã O  S O C I A L :

M E M Ó R I A   V I V A :

Saneamento básico chega ao Distrito Industrial
COMUNICAÇÃO

Secretarias de Saúde da região
reúnem-se em Avaré

PÁGINA 16

Prefeitura no
Bairro: confira
relatório de
atividades

Mutirão do Microcrédito do
Banco do Povo acontece dia 18

PÁGINA 07

S A Ú D E :

Prosseguem as
obras de extensão da
rede coletora de esgo-
tos da Sabesp no Dis-
trito Industrial Paineiras.

Os serviços estão
sendo implantados na
Avenida Donguinha
Mercadante, após acor-
do celebrado entre a
Prefeitura e a concessi-
onária de saneamento

básico.
Segundo os técnicos

do Governo Municipal,
a meta é garantir a infra-
estrutura necessária em
toda a área, a fim de que
o Distrito Industrial es-
teja inteiramente habili-
tado para atrair mais
empreendimentos do
setor.

PÁGINA 16

Avaré e seus cemitérios

PÁGINA 09

O evento de Fina-
dos motiva o resgate de
informações sobre os
cemitérios de Avaré. Ao
todo, foram três, inclu-
indo a atual Necrópole
Municipal, inaugurada
em 1904. O mais antigo
foi construído em mea-
dos do século XIX no
quarteirão onde está o
Lar São Vicente de Pau-
lo. Já no Bairro Alto fi-
cava o Cemitério Nos-
sa Senhora das Dores,
desativado nos anos 30.
Leia mais sobre o as-
sunto na crônica do pes-
quisador Gesiel Júnior.

F A Z E N D A :

PÁGINA 10

Prazo para

quitação de

IPTU e ISS

atrasados

sem multa

termina nesta

sexta, dia 30

“Avaré - Cemitério Velho e Cidade Nova”, óleo sobre tela de
Guido Dias de Almeida.

ACERVO: JANO CARVALHO

Ambientalistas

internacionais

visitam Avaré

E C O L O G I A :

PÁGINA 10

Devido ao ponto facultativo
do dia 30 o Semanário Oficial
está circulando excepcional-
mente nesta semana na quinta-
feira,  29 de outubro de 2009.
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL

REPETIÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 080/09 – PROCESSO Nº.
568/09
Objeto: Aquisição de recargas em extintores para a Secretaria
Municipal de Educação.
Data de Encerramento: 16 de novembro de 2009, das 13:30 às
14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 16 de novembro de 2.009, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 23 de outubro de 2009 – Érica Marin Henri-
que – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 088/09 – PROCESSO Nº. 628/09
Objeto: Aquisição de 01 caminhão e 01 coletor compactador de
15 m³.
Data de Encerramento: 17 de novembro de 2009, das 13:30 às
14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 17 de novembro de 2.009, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 27 de outubro de 2009 – Érica Marin Henri-
que – Pregoeira.

REPETIÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 121/09 – PROCESSO Nº.
569/09
Objeto: Aquisição de materiais didáticos para a Secretaria Muni-
cipal de Educação.
Recebimento das Propostas: 13 de novembro de 2009, das 09:00
às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 13 de novembro de 2009, das
10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 13 de novembro de 2.009, às 16:00 horas,
através do site www.bbmnet.com.br.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 23 de outubro de 2009 – Érica Marin Henri-
que – Pregoeira.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa OFTALMOLOGIA COMPLEMENTAR
S/S LTDA, objetivando a contratação de empresa para realiza-
ção de procedimentos médicos especializados em oftalmologia,
relativa ao PREGÃO PRESENCIAL nº. 076/09 – Processo nº.
508/09 - Homologado em: 20/10/2009.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa LEANDRO CABRAL PASSARELLI
ME, objetivando a aquisição de água mineral para a Secretaria
Municipal de Educação, relativa ao PREGÃO PRESENCIAL nº.
079/09 – Processo nº. 567/09 - Homologado em: 24/10/2009.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa BIMED COMÉRCIO DE MATERIAIS
MÉDICO, ODONTOLÓGICO E HOSPITAR LTDA ME, objetivando a
aquisição de aventais descartáveis com manga longa e punho
elástico para CEO, relativa ao PREGÃO ELETRÔNICO nº. 127/09
– Processo nº. 588/09 - Homologado em: 27/10/2009.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME,
objetivando a contratação de empresa para coleta, transporte,
tratamento e destino final dos resíduos de serviço da saúde,
relativa ao TOMADA DE PREÇOS Nº. 021/09 – Processo nº. 533/
09 - Homologado em: 20/10/2009.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº021/09-PROCESSO Nº533/09, a em-
presa MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME, no valor global de R$

281.155,44(duzentos e oitenta e um mil, cento e cinqüenta e
cinco reais e quarenta e quatro centavos), objetivando a contra-
tação de empresa para coleta, transporte, tratamento e destino
final dos resíduos de serviço da saúde. – adjudicado em: 27/10/
09.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 232/09–Processo nº. 605/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a Empresa MARCENARIA
SÃO JOSÉ DE AVARÉ LTDA ME, com valor global de R$
1.300,00(hum mil e trezentos reais), objetivando a aquisição de
02 biombos de madeira ,com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 19 de outu-
bro de 2009 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 234/09–Processo nº. 613/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a Empresa FERNANDA
VIANNA DE TOLEDO NOGUEIRA EPP, com valor global de R$
1.008,41(hum mil e oito reais e quarenta e um centavos), objeti-
vando a aquisição de materiais de limpeza para o Fundo Social
de Solidariedade, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/
93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 21 de outubro de
2009 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 235/09–Processo nº. 619/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a Empresa RENOVADO-
RA DE PNEUS CARNIETTO LTDA, com valor global de R$
5.360,00(cinco mil, trezentos e sessenta reais), objetivando a
ressolagem de 16 pneus a frio borrachudo 275/80 R 22,5, com
fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 21 de outubro de 2009 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 236/09–Processo nº. 622/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a Empresa LUIZ A. DOS
SANTOS DROGARIA EPP, com valor global de R$ 3.581,77(três
mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos),
objetivando a aquisição de medicamentos dos mandados de
segurança nº864/05, nº1654/05, 3778/08, nº790/09, com fulcro
no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 21 de outubro de 2009 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 237/09–Processo nº. 623/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a Empresa LUIZ DOS
SANTOS DROGARIA EPP, com valor global de R$ 4.181,26(qua-
tro mil, cento e oitenta e um reais e vinte e seis centavos),
objetivando a aquisição de medicamentos dos mandados de
segurança nº 279/06, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 21 de outu-
bro de 2009 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 238/09–Processo nº. 624/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a Empresa FUNDAÇÃO
REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ, com valor global de R$
80.000,00(oitenta mil reais), responsável pela realização do Curso
de Capacitação para Professores da Rede Municipal de Avaré
da EJA. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 21 de outubro
de 2009 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO CONTRATO
De acordo com a solicitação do Departamento de Convênios,
foram verificadas divergências no Contrato nº080/08, do Pre-
gão Presencial Nº021/08, Processo nº096/08, motivo pelo qual
os atos praticados por este setor e assinados pelo senhor Pre-
feito Municipal, deverão ser re-ratificados nos seguintes ter-
mos:
ONDE SE LIA:
CLÁUSULA TERCEIRA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
06.03.01.3390.30.00.12.361.2001.2046.187 - R$ 86.500,00
AGORA SE LEIA:
CLÁUSULA TERCEIRA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
06.03.01.3390.30.00.12.361.2001.2046.188 - R$ 86.500,00

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDO o contrato na modalidade Convite nº063/09-
Processo 397/09, que fazem entre si a Prefeitura da Estância
Turística de Avaré e a Empresa E.P.S COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA, objetivando a contratação de empresa para prestação de
serviços de controle e fiscalização de portaria no Aterro de
Entulhos de Resíduos de Construção e Demolição RCD. Rescin-
dido em: 20/10/09-Rogelio Barchetti Urrêa-Prefeito Municipal.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO
Como a Publicação referente à Dispensa de Licitação nº 195/09,

processo nº 532/09, saiu equivocada.
Onde se lia:
...com valor mensal R$700,00(setecentos reais)...

Agora se leia:
...com valor mensal de R$772,20(setecentos e setenta e dois
reais e vinte centavos)...

TERMO DE DELIBERAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/08 – PROCESSO Nº 442/08.
Considerando o falecimento do proprietário do imóvel sito á Rua
Júlio Figueiredo nº166, Sr. NILTON JOSÉ DA SILVA.
O Senhor ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito Municipal, no
uso de suas atribuições legais, DETERMINA a re-ratificação do
locador em epígrafe, nos seguintes termos:
Onde se lia:
...de um lado o Sr. NILTON JOSÉ DA SILVA, brasileiro, casado,
portador do Rg nº 12.802.887 SSP/SP e CPF/MF nº 020.752.198-
54, residente e domiciliado na Rua José Forte nº136, nesta cida-
de de Avaré SP, doravante denominado LOCADOR, e de outro
lado...
Agora se leia:
...de um lado a Sra. LEGNA DE FÁTIMA BRISOLLA DA SILVA,
brasileira, copeira, viúva, portadora do Rg nº 19.310.339 SSP/
SP e CPF/MF nº 297.193.038-67, residente e domiciliado na Rua
José Forte nº136, nesta cidade de Avaré SP, doravante denomi-
nada LOCADORA, e de outro lado...

LEIS

Lei nº 1.262, de 22 de outubro de 2009.
(Autoriza o Município de Avaré a doar ao SERVIÇO SOCIAL DA
INDÚSTRIA (SESI), Departamento Regional de São Paulo, o imó-
vel de sua propriedade, matriculado no Cartório de Registro de
Imóveis sob o nº 68.138 e dá outras providências)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são 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 Município de Avaré, através do Poder Executi-
vo, autorizado a doar ao SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI),
o imóvel de sua propriedade, matriculado junto ao Cartório de
Registro de Imóveis sob o nº 68.138, com área de 30.000 m²,
livre de praças e ruas, cuja descrição e caracterização é a
seguinte:

Proprietário:  PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
Local:            AVENIDA GOVERNADOR MÁRIO COVAS
Área :            30.000,00 m2
Valor:            R$ 1.500.000,00

Descrição da Área:-  Constituída pelas glebas “A” e “B” da Chá-
cara do Xodó, situada nesta cidade de Avaré, SP, com as se-
guintes divisas e confrontações: Iniciando num moirão de cerca,
cravado junto a cerca na margem da estrada de acesso da
Fazenda Paineiras; Segue por uma cerca de arame na margem
da estada de acesso da referida fazenda no rumo SW 24º00’,
percorrendo 173,54 metros, SW 45º30’, 17,00 metros até o mar-
co cravado junto a divisa com propriedade de Eduardo Cané
Filho; Deste marco deflete a esquerda e segue por cerca na
mesma confrontação anterior, nos seguintes rumos e distânci-
as: SE 08º45’42’’, 15,092 metros até o marco; SE 87º26’01’’,
45,08 metros até o marco; deflete a direita segue rumo SW
01º35’43’’, 59,274 metros até o marco, cravado na cerca de
divisa com a Avenida Governador Mario Covas; Neste marco
deflete a esquerda e segue por uma cerca de arame confron-
tando com Avenida Governador Mario Covas, com o rumo SE
87º25’, numa distância de 130,04 metros até atingir um canto da
mesma; neste ponto deflete a esquerda e segue por uma cerca
de arame, na confrontação com a Área Remanescente (Matrí-
cula nº 67.899), com o rumo NW 00º09’19’’, numa distância de
246,31 metros até atingir um canto de cerca, nesse ponto, defle-
te a esquerda e segue pela cerca com o rumo NW 82º27’22’’,
numa distância de 73,44 metros até atingir o moirão que serviu
de ponto de partida destas divisas e confrontações; encerran-
do a área de 30.000 metros quadrados.
Artigo 2º - A presente doação se destina à construção de uma
unidade do SESI-SP.
Artigo 3º - Por ocasião da entrega ao SESI-SP, da área doada,
completamente desimpedida e averbada na Matrícula em nome
da Prefeitura Municipal de Avaré, estando já providenciadas a
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canalização das águas para fora do terreno, a abertura das
ruas circundantes, com a execução de melhoramentos que via-
bilizem o acesso e o tráfego de máquinas e caminhões, e, ainda,
a água e a energia elétrica necessárias ao início e ao andamento
das obras, será lavrada a escritura de doação, na qual deverá
constar:
a) as características, confrontações e limites já definitivamente
estabelecidos pelo Órgão Municipal de Planejamento, através do
levantamento  planialtimétrico da área, bem como, perfil longitu-
dinal das ruas circundantes e seus respectivos “grades” defini-
dos e registrados na Circunscrição Imobiliária competente; e,
b) o compromisso de dotar a área doada de todos os melhora-
mentos públicos de infra-estrutura que viabilizem a habitabilida-
de da unidade do SESI-SP, e que sejam indispensáveis ao seu
funcionamento, tais como: rede de água potável, de esgotos, luz
e força, guias, sarjetas, galerias pluviais, iluminação pública e
asfaltamento das vias públicas de acesso a gleba, objeto da
doação.

Artigo 4º - Da escritura de doação deverão, ainda, constar as
seguintes condições:
a) o SESI-SP terá o prazo de 90 (noventa) dias para dar início
aos projetos, e, de 3 (três) anos, sempre a contar da data do
efetivo registro da escritura de doação à margem da respectiva
matrícula imobiliária do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis
correspondente, para dar início a construção das obras;
b) o SESI-SP terá o prazo de 3 (três) anos, contados a partir do
início das obras, para terminá-las;
c) o SESI-SP somente providenciará o procedimento licitatório
para a construção da unidade após a conclusão pela PREFEITU-
RA, dos serviços de infra-estrutura indispensáveis ao seu fun-
cionamento, conforme estabelecido na alínea “b” do artigo 3º
desta lei;
d) fica estipulado o prazo de carência de 3 (três) anos concedi-
do pela doadora ao donatário, no caso de atraso no início ou
término das obras, em decorrência de fatores técnicos ou outro
motivo relevante, prorrogável por igual período.
e) vetado

Parágrafo único - vetado

Artigo 5º - vetado

Artigo 6º - vetado

Artigo 7º - vetado

Artigo 8º - A doadora reconhece que o donatário goza de imuni-
dade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c” e § 4º da
Constituição Federal de 1988, e concede ao donatário isenção
do pagamento dos impostos e taxas de Serviços Urbanos que
incidirem sobre o imóvel, objeto da presente doação.
Artigo 9º – As despesas com o registro cartorário junto ao Car-
tório de Registro de Imóveis, decorrentes desta Lei, correrão
por conta da doadora, onerando a seguinte dotação orçamentá-
ria: 06.03.01-3.3.90.39.00-12.361.2001.2041.
Artigo 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 22 de outubro de
2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1265, de 27 de outubro de 2009
(Altera a Lei nº 315, de 23 de maio de 1995, ampliando os perí-
odos da licença gestante e licença adoção.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são 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 - Altera o artigo 92, Seção IV, que passa a ter a seguin-
te redação:
“Art. 92 – A funcionária gestante será concedida, mediante ates-
tado médico, licença de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo
de sua remuneração.
Parágrafo 1º - A licença gestante de que trata esse artigo, reti-
rada após o parto, será concedida mediante apresentação da

certidão de nascimento e vigorará a partir desta data, podendo
retroagir até 15 (quinze) dias.
Parágrafo 2º - As funcionárias abrangidas pelos artigos desta
lei que, na data de sua publicação, estiverem em gozo da res-
pectiva licença farão jus ao acréscimo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir do primeiro dia subseqüente ao término do
período anteriormente concedido.
Parágrafo 3º - Durante a licença, cometerá falta grave a funcio-
nária que exercer qualquer atividade remunerada ou mantiver a
criança em creche ou similar, ressalvadas as hipóteses de ma-
trícula no ensino fundamental.
Parágrafo 4º - A vedação da manutenção em creche ou organi-
zação similar, de que trata o parágrafo 3º deste artigo, não se
aplica ao período de 15 (quinze) dias que antecedem ao término
da licença, que se destinará à adaptação da criança a essa
nova situação.”
Artigo 2º - Altera o artigo 94, Seção V, que passa ater a seguinte
redação:
“Artigo 94 – A funcionária municipal poderá obter licença de 180
(cento e oitenta) dias, sem prejuízo de sua remuneração, quan-
do adotar menor de até 7 (sete)  anos de idade, ou quando
obtiver judicialmente a sua guarda para fins de adoção.
Parágrafo Único – São aplicáveis à licença adoção a mesma
penalidade e vedação referente à licença gestante.”
Artigo 3º - As disposições desta lei aplicam-se, no que couber,
às servidoras da Administração Publica Direta e Indireta.
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos ao dia 28 de outubro de 2009.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 27 de outubro de
2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.266, de 27 de outubro de  2009
(Autoriza a Concessão de serviço publico de gestão das áreas
destinadas ao estacionamento rotativo pago, nos termos dos
artigos 24, inciso X e 25 da Lei Federal nº 9.503, de 23.09.97 e
da Lei Municipal nº 830, de 26 de abril de 2.006.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são 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 a Prefeitura da Estância Turística de Avaré auto-
rizada a outorgar através de concessão pública, o serviço de
gestão das áreas destinadas ao estacionamento rotativo regu-
lamentado pago, que terá a denominação de “ZONA AZUL ELE-
TRONICA”.
Artigo 2º - A área destinada ao novo sistema de zona azul
eletrônica será a constante na Lei Municipal nº 830, de 26 de
abril de 2006 e nos Decretos Regulamentadores a qual fará
parte do respectivo edital de concorrência pública.
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 27 de outubro de
2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.267, de 27 de outubro de 2009
(Autoriza o Executivo Municipal a firmar contrato de Concessão
de Direito Real de Uso com encargos, de imóvel de sua proprie-
dade e dá outras providências)

A CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVA-
RÉ DECRETA:-

Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar
contrato de concessão de direito real de uso com encargos de
imóvel, localizado nesta Estância Turística de Avaré no recinto
de Exposições “Dr. Fernando Cruz Pimentel”, com a finalidade de
ali funcionar núcleo de criadores, pelo período de 20 anos vi-

sando fomentar o desenvolvimento do Parque de exposições,
diversificando as espécies com sede própria, conforme descri-
ção abaixo.

Descrição da Área:
“Inicia-se no ponto nº 1, situado no alinhamento predial da Rua
José Sab à distancia de 33,53 metros até o ponto nº 2, em curva
0,86 metros até o ponto nº 3, situado na esquina e alinhamento
predial com a Alameda Mano Nogueira; deste ponto segue defle-
te a direita e segue pelo alinhamento predial da Alameda Mano
Nogueira, a distância de 17,81 metros até o ponto nº 4, situado
no canto de divisa; deste ponto deflete a direita e segue na
confrontação com a Pista de Julgamento nº 4, a distância de
37,75 metros até o ponto 5, situado no alinhamento predial da
Alameda Emílio Figueiredo; deste ponto deflete a direita e segue
pelo alinhamento predial da Alameda Emilio Figueiredo, a distân-
cia de 13,82 metros até o ponto nº 6, situado no alinhamento
predial da Rua José Sab; deste ponto segue em curva pelo
alinhamento predial da Rua José Sab, a distância de 8,69 metros
até o ponto nº1, ponto inicial desta descrição, perfazendo a
área territorial de 707,10 m² ”

Parágrafo único - Fica fazendo parte integrante desta lei, a mi-
nuta do contrato de concessão de direito real de uso com encar-
gos, para todos os efeitos de direito.
Artigo 2º - O Executivo realizará processo Licitatório, na moda-
lidade Concorrência, nos termos do artigo 119, § 1º, da Lei Orgâ-
nica do Município.
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 27 de outubro de
2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM
ENCARGOS  DE  IMÓVEL  QUE ENTRE  SI FAZEM A PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ E  A ...

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE AVARÉ,
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal o Sr. Rogélio
Barcheti Urrêa, brasileiro, casado, professor, portador do R.G
nº 13.857.530-SSP/SP, e do CPF nº 059.504.238-44, residente e
domiciliado na Rua América, 18, Bloco 16, apt. 31;  e de outro
lado, a ........... , tem entre si justo e contratado o seguinte:-

CLÁUSULA I
A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE AVARÉ, sendo Se-
nhora e legítima possuidora de um imóvel localizado no Parque
de Exposições “Dr. Fernando Cruz Pimentel”, concede-o para
direito real de  uso para..............................., pelo prazo de 20(vin-
te) anos,  o imóvel abaixo descrito:-

Descrição da Área:
“Inicia-se no ponto nº 1, situado no alinhamento predial da Rua
José Sab à distancia de 33,53 metros até o ponto nº 2, em curva
0,86 metros até o ponto nº 3, situado na esquina e alinhamento
predial com a Alameda Mano Nogueira; deste ponto segue defle-
te a direita e segue pelo alinhamento predial da Alameda Mano
Nogueira, a distância de 17,81 metros até o ponto nº 4, situado
no canto de divisa; deste ponto deflete a direita e segue na
confrontação com a Pista de Julgamento nº 4, a distância de
37,75 metros até o ponto 5, situado no alinhamento predial da
Alameda Emílio Figueiredo; deste ponto deflete a direita e segue
pelo alinhamento predial da Alameda Emilio Figueiredo, a distân-
cia de 13,82 metros até o ponto nº 6, situado no alinhamento
predial da Rua José Sab; deste ponto segue em curva pelo
alinhamento predial da Rua José Sab, a distância de 8,69 metros
até o ponto nº1, ponto inicial desta descrição, perfazendo a
área territorial de 707,10 m² ”

CLÁUSULA II
A concessionária, como encargo, se responsabiliza a edificar
no terreno acima descrito, confrontado e caracterizado, uma
sede, com a finalidade de no local funcionar núcleo de criado-
res...........................................

Parágrafo Primeiro
A Concessionária deverá iniciar a construção nos próximos dois
meses, a contar da publicação da lei autorizadora de conces-
são, com conclusão no prazo de dezoito meses, sob pena de
reversão do imóvel objeto deste, independentemente de qual-
quer indenização ou ressarcimento pela obra que já tiver sido
edificada.
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Parágrafo Segundo

Todas as despesas com a edificação, quer com materiais, mão-
de-obra, obrigações trabalhistas, previdenciárias, seguros e
imobiliárias (registrais), serão de inteira e exclusiva responsabi-
lidade da Concessionária.

Parágrafo Terceiro
Após o término da construção e sua regularização, a obra edi-
ficada passará a fazer parte do patrimônio público do município.
Fica expressamente proibida a cessão ou transferência deste
instrumento a terceiros, por parte do Núcleo concessionário,
sem a anuência prévia do Poder Concedente.

CLÁUSULA III
O correndo a extinção do Núcleo lá estabelecido, extinguir-se-á,
automaticamente o presente contrato.

CLÁUSULA IV
No caso de denúncia, rescisão ou quando do término deste
Contrato, a Concessionária providenciará a liberação imediata
do imóvel,  não cabendo qualquer indenização ou ressarcimen-
to, por parte da PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE AVA-
RÉ, pelas benfeitorias, sejam elas necessárias, úteis ou volup-
tuárias.

CLÁUSULA V
Sempre que a PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE AVARÉ,
realizar eventos no Parque de exposições Dr. Fernando Cruz
Pimentel e do imóvel necessitar, solicitará antecipadamente a
...................., que deverá colocá-lo à disposição do município,
desde de que não conflite com seu calendário, 15 dias antes do
evento, sem custo algum para o Município.

CLÁUSULA VI
Fica eleito o Foro desta cidade, Comarca de Avaré, para a solu-
ção de qualquer questão que surgir, com renúncia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem certos e ajustados, assinam o presente instru-
mento, em quatro vias de igual teor, para o mesmo fim.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em    ///

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Lei nº 1.268, de 27 de outubro de 2009
(Dispõe sobre a abertura de crédito Especial e dá outras provi-
dências)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são 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 autorizado o Departamento de Contabilidade e
Orçamento do Município a abrir um CRÉDITO ESPECIAL no valor
de R$ 18.000,00(Dezoito Mil  Reais) para cobrir despesas  para
aquisição de equipamentos para entidades assistenciais, ob-
servando as seguintes classificações orçamentárias:
Local         Códigos         Geral          Especificação da Despesa          Valor

Artigo 2º O Valor de que trata o artigo anterior será coberto com
recursos de anulação parcial das seguintes dotações orçamen-
tárias:

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 27 de outubro de
2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETOS

Decreto nº 2.227, de 21 de outubro de 2.009.
(Regulamenta o Regimento Interno da Ouvidoria da Prefeitura da
Estância Turística de Avaré.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica, pelo presente Decreto, regulamentado o Regi-
mento Interno da Ouvidoria da Prefeitura da Estância Turística
de Avaré

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
Art 1.º A Ouvidoria tem por por finalidade oferecer atendimento
ao munícipes, em suas manifestações de agravo à qualidade da
prestação dos serviços públicos pelas Unidades de Serviço da
Administração Pública Municipal Direta ou Indireta.

CAPÍTULO II
DA MISSÃO INSTITUCIONAL
Art. 2º  A Ouvidoria da Prefeitura da Estância Turística de Ava-
ré tem por missão identificar oportunidades de melhoria dos
serviços municipais através das manifestações recebidas e
auxiliar os demais órgãos da Prefeitura na implantação das so-
luções necessárias
Art. 3º A Ouvidoria da Prefeitura atuará no sentido de garantir a
qualidade e a eficiência dos serviços prestados à Sociedade.

CAPÍTULO III
DAS ATIVIDADES
Art. 4º A Ouvidoria da Prefeitura da Estância Turística de Avaré
desempenhará as seguintes atividades:
I - zelar pelos atos praticados pela Administração Municipal;
II- receber, registrar, apurar e dar retorno às manifestações que
lhe forem dirigidas ou colhidas e encaminhá-las para providênci-
as conforme o caso exigir;
III- realizar inspeções para averiguar fatos relacionados às ma-
nifestações registradas;
VI- sugerir medidas de aprimoramento da prestação dos servi-
ços municipais
V- divulgar  o serviço por ela prestado;
VI- organizar e manter atualizado arquivo de toda a documenta-
ção relativa aos registros em software próprio;
VII- elaborar e divulgar relatórios de atividades;
VIII - desenvolver outras atividades correlatas.
IX  - a Ouvidoria Municipal deverá dar ciência das providências
tomadas aos munícipes
X – quando alguma das manifestações não forem solucionadas
a Ouvidoria deverá continuar cobrando
providências até a solução final. Caso todas as tentativas se
esvair então caberá ao Prefeito a resolução dos problemas apon-
tados

CAPÍTULO IV
DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS
Art. 5º Serão considerados usuários dos serviços da Ouvidoria
da Prefeitura da Estância Turística de Avaré:
I- A sociedade em geral, por seus cidadãos;
II- Os servidores municipais;
III- Entidades representantes dos usuários dos serviços munici-
pais

CAPÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Art. 6º A Ouvidoria da Prefeitura da Estância Turística de Ava-
ré, órgão estruturado como unidade administrativa, está direta-
mente subordinada ao Gabinete do Prefeito

CAPÍTULO VI
DOS RECURSOS HUMANOS
Art. 7º  A Ouvidoria da Prefeitura da Estância Turística de Ava-
ré será composta , no mínimo, de um Diretor de Ouvidoria.

CAPÍTULO VII
DA. MELHORIA DOS SERVIÇOS E CONTROLE DE RESULTADOS
Art. 8.º  Para fins de melhoria dos serviços municipais e controle
dos resultados, a Ouvidoria da Prefeitura  da Estância Turística
de Avaré deverá apresentar relatórios das atividades desenvol-
vidas mensalmente e/ou trimestralmente

Art. 9.º  Será apresentado os seguintes relatórios:
I- Relatório de Atendimento de Demandas com indicadores de
cumprimento de prazos por parte das Secretarias Municipais
II- Relatórios Quantitativos de atendimentos, indicando número
de registros, meio de acesso e natureza, dentre outros indica-
dores que puderem ser apresentados, de periodicidade mensal
e/ou trimestral
III- Relatórios Setoriais, de periodicidade mensal e/ou trimestral,
indicando os bairros que tiveram maior número de reclamações
e/ou sugestões

CAPÍTULO VIII
DOS PROCEDIMENTOS
Art. 10 A Ouvidoria da Prefeitura utilizará os seguintes canais
para recebimento das manifestações:
I- Internet
II- Cartas
III- Telefone com serviço de discagem gratuita
IV- Pessoal
V- Recebidos de outros Órgãos
VI- Urnas
VII- Fax

§1º A Ouvidoria da Prefeitura da Estância Turística de Avaré
poderá gerar registros por iniciativa própria a partir do colhimen-
to de informações em veículos formais e informais
Art. 11 A ouvidoria da Prefeitura da Estância Turística de Avaré
poderá efetuar encaminhamentos externos por meio de ofícios
ou via eletrônica,
§ 1º Os encaminhamentos externos deverão ressalvar que a
ouvidoria da Prefeitura não tem jurisdição sobre os órgãos ex-
ternos
Art. 12 A ouvidoria da Prefeitura da Estância Turística de Avaré
deverá promover um reencaminhamento todas as vezes em que
julgar insatisfatório o retorno dado pelas unidades
Art. 13 A Ouvidoria da Prefeitura da Estância Turística de Avaré
deverá zelar pelo cumprimento dos seguintes prazos:
I - Prazo para as Unidades darem retorno à Ouvidoria da Prefeiu-
ra - 15 dias
Art. 14 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 20 de outubro de
2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 2.228, de 22 de outubro de 2009.
(Dispõe sobre a Declaração de utilidade pública para fins de
desapropriação, e dá outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desa-
propriação amigável ou judicial, a área de terras abaixo, medin-
do 242.000,00 metros quadrados, de propriedade de MAGDA-
LENA MARIA GEIGES, localizada na Avenida Padre Léo Cruk Avr
020, no Bairro Paraíso, neste município de Avaré, destinada a
futura construção de conjunto habitacional.

Proprietários : MAGDALENA MARIA GEIGES.
Local             : Av. Padre Léo Cruk, Avr 020 – Bairro Paraíso
Área          : 242.000,00 m² ou 24,2000 hectares ou 10,000
alqueires.
Valor              : R$ 1.694.000,00

DESCRIÇÃO DA ÁREA:
UMA GLEBA DE TERRAS, contendo a área de 242.000,00 me-
tros quadrados, ou  24,2000 hectares, ou 10,000 alqueires,
denominada Área Desmembrada 2 C, desmembrada de maior
área da Gleba A, da Fazenda Paraíso, situada neste Município e
Comarca de Avaré, com as seguintes divisas e confrontações:
INICIA-SE no marco n° 8 A, de coordenadas UTM N(Y):
7.442.399m e E(X): 716.488m, cravado na margem esquerda do
Córrego do Curtume; Deste ponto deixa o referido Córrego do
Curtume e segue por cerca na confrontação com a área des-
membrada n° 2 ( Matr. 50.571) no rumo 43°30’36” SW, percor-

Ouvidoria Municipal:

0800-7700133
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rendo a distância de 562,835 metros até o marco n° 8B, cravado
no canto da cerca de divisa; Deste marco deflete é esquerda e
segue por cerca  na confrontação com a área remanescente da
Fazenda Paraíso, (Gleba A) nos seguintes rumos, distâncias e
marcos: 13°03’56” SE, á distância de 197,088 metros até o mar-
co n° 8C; 17°40’05” SE, á distância de 25,571 metros até o marco
n° 8D; 25°58’03” SE, á distância de 50,510 metros até o marco n°
8 E; 28°49’34” SE, á distância de 404,775 metros até o marco n°
8 F; 15°38’53” NE, á distância de 758,585 metros até o marco n°
8 G, cravado na margem esquerda do Córrego do Curtume;
Deste marco desce pela margem esquerda do Córrego do Cur-
tume na confrontação com a área remanescente da Fazenda
Paraíso ( Gleba A )
percorrendo a distância de 290,402 metros até o marco n° 8 A,
marco este que serviu de ponto de partida e início da descrição
destas divisas e confrontações.
Artigo 2º -  As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta de dotação orçamentária vigente.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 22 de outubro de
2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 2.331, de 27 de outubro de 2009
(Dispõe sobre a abertura de crédito Especial e dá outras provi-
dências)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são são conferidas por
lei,

D E C R E T A:-
Artigo 1º. Fica autorizado o Departamento de Contabilidade e
Orçamento do Município, nos termos da Lei nº 1.268, de 27 de
outubro de 2009, a abrir um CRÉDITO ESPECIAL no valor de R$
18.000,00(Dezoito Mil  Reais) para cobrir despesas  para aquisi-
ção de equipamentos para entidades assistenciais, observando
as seguintes classificações orçamentárias:
Local         Códigos         Geral          Especificação da Despesa          Valor

Artigo 2º O Valor de que trata o artigo anterior será coberto com
recursos de anulação parcial das seguintes dotações orçamen-
tárias:

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 27 de outubro de
2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Portaria Nº 009/2009
(Retificação da Portaria nº  006/2009, publicada em 03/10/2009,
edição nº 430)

Nahscir Mazzoni Negrão, Diretor Presidente, do Instituto de Pre-
vidência dos Servidores Públicos do Município de Avaré, no uso
das atribuições conferidas pelo Artigo 85, Inciso VI da Lei Muni-
cipal nº 938 de 23 de maio de 2007, publicada no Semanário
Oficial do Município em 26 de maio de 2007, tendo em vista o que
consta no Processo nº  016/2009, referente à Concessão de
Pensão por Morte.

Resolve:
Conceder Pensão por Morte com benefícios integrais a partir de

23 de junho de 2009, ao Srª Zilda Marciola, brasileira, viúva,
portador do RG nº 14.931.124 SSP-SP, expedida em 02/10/1980,
CPM/MF nº 792.736.108 - 20, em razão do falecimento do Srº
Marco Antonio Lopes de Freitas, portador do RG nº  10.154.372
- 4 SSP-SP, CPF/MF nº 890.932.168 - 72 e PIS/PASEP nº
17001998271 que era  Servidor Publico do quadro de pessoal
civil da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, ma-
triculas nº 4289, ocupante dos cargos de INSPETOR DE ALU-
NOS, referente ao beneficio base, qüinqüênio, com fundamento
nos Artigo 37 ao Artigo 43 da Lei Municipal nº 938 de 23 de maio
de 2007, c.c. Artigo 40, § 7º, inciso II da E. C. nº 041/2003, e
Artigo 66 da Orientação Normativa SPS nº 02/2009.
Considerando como beneficiário vitalício a Srª Zilda Marciola,
recebendo o correspondente a 100% do benefício de Pensão
por Morte, tendo em vista que  a mesma comprovou a existência
de sua União Estável com o segurado Marco Antonio de Freitas,
conforme  Ação de Justificação que reconheceu a União Está-
vel.

Avaré, 29 de setembro de 2009.

Nahscir Mazzoni Negrão
Diretor Presidente

Rosana Marata da Veiga Mendes
 Coordenadora de Benefícios

Portaria Nº 010/2009

Nahscir Mazzoni Negrão, Diretor Presidente, do Instituto de Pre-
vidência dos Servidores Públicos do Município de Avaré, no uso
das atribuições conferidas pelo Artigo 85, Inciso VI da Lei Muni-
cipal nº 938 de 23 de maio de 2007, publicada no Semanário
Oficial do Município em 26 de maio de 2007, tendo em vista o que
consta no Processo nº  017/2009, referente à Concessão de
Pensão por Morte.

Resolve:
Conceder Pensão por Morte com benefícios integrais a partir de
07 de setembro de 2009, a Srª Iraci Machado de Oliveira Santos,
brasileira, viúva, portador do RG nº 25.069.712 - 9 SSP-SP,
expedida em 19/08/1989, CPM/MF nº  145.789.958 - 28, em ra-
zão do falecimento do Srº Reinaldo Vieira dos Santos, portador
do RG nº  13.954.076 - 4 SSP-SP, CPF/MF nº 021.583.468 - 25 e
PIS/PASEP nº 10796451041 que era  Servidor Publico do quadro
de pessoal civil da Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Avaré, matriculas nº 2022, ocupante dos cargos de AUXILIAR
DE LIMPEZA, referente ao beneficio base, qüinqüênio, com fun-
damento nos Artigo 37 ao Artigo 43 da Lei Municipal nº 938 de 23
de maio de 2007, c.c. Artigo 40, § 7º, inciso II da E. C. nº 041/
2003, e Artigo 66 da Orientação Normativa MPS/SPS Nº 02/2009
Considerando como beneficiário vitalício a Srª Iraci Machado de
Oliveira Santos, recebendo o correspondente a 100% do bene-
fício de Pensão por Morte, tendo em vista que  a mesma comprou
a existência de sua União Estável com o segurado Marco Anto-
nio de Freitas, conforme  Ação de Justificação que reconheceu
a União Estável.

 Avaré, 22 de outubro de 2009.

Nahscir Mazzoni Negrão
Diretor Presidente

Rosana Marata da Veiga Mendes
 Coordenadora de Benefícios

Portaria Nº 011/2009

Nahscir Mazzoni Negrão, Diretor Presidente, do Instituto de Pre-
vidência dos Servidores Públicos do Município de Avaré, no uso
das atribuições conferidas pelo Artigo 85, Inciso VI da Lei Muni-
cipal nº 938 de 23 de maio de 2007, publicada no Semanário
Oficial do Município em 26 de maio de 2007, tendo em vista o que
consta no Processo nº  018/2009, referente à Concessão de
Pensão por Morte.

Resolve:
Conceder Pensão por Morte com benefícios integrais a partir de
14 de maio de 2009, ao Srº Thiago Rosa da Silva, brasileiro,
solteiro, portador do RG nº 47.271.943 - 9 SSP-SP, expedida em
31/07/2002, CPM/MF nº  366.234.958 - 27, em razão do faleci-
mento da Srª Maria Benedita Rosa, portadora do RG nº
26.773.481 - 5 SSP-SP, CPF/MF nº 029.786.098 - 42 e PIS/PASEP
nº 10645361035 que era  Servidora Publica do quadro de pes-

soal civil da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré,
matriculas nº 3769, ocupante dos cargos de AGENTE DE LIMPE-
ZA, referente ao beneficio base, qüinqüênio, com fundamento
nos Artigo 37 ao Artigo 43 da Lei Municipal nº 938 de 23 de maio
de 2007, c.c. Artigo 40, § 7º, inciso II da E. C. nº 041/2003, e
Artigo 66 da Orientação Normativa MPS/SPS Nº 02/2009
Considerando como beneficiário temporário o Srº Thiago Rosa
da Silva, recebendo o correspondente a 100% do benefício de
Pensão por Morte, recebendo o beneficio até que o mesmo com-
plete 21 anos em conformidade com o Artigo 11, inciso III da Lei
Municipal nº 938/2007.

Avaré, 22 de outubro de 2009.

Nahscir Mazzoni Negrão
Diretor Presidente

Rosana Marata da Veiga Mendes
 Coordenadora de Benefícios

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  Nº046/2009

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público, para o cargo de DIRETOR DE
ESCOLA do Concurso Público nº 002/2007, homologado pelo
Decreto nº 1.635 de 09/01/2008, publicado em 12/01/2008.

Class. Nome
010º Edna Maria de Azevedo Macedo

A comparecer à Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 13:00 às
17:00 horas, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo
de cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.

Estância Turística de Avaré, 27 de Outubro de 2009

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

INEDITORIAL

ABERTO PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE RX-
FIXO TELECOMANDADO, 01 APARELHO DE ULTRASSOM DIGI-
TAL TRANSPORTÁVEL, 05 INCUBADORAS NEONATAL, 04 BER-
ÇOS AQUECIDOS E 02 POLTRONAS RECLINÁVEIS.

Processo nº 01/2009
Pregão Presencial nº 01/2009
Data da realização: 17 de novembro de 2009 - 09h00min.
 

EXTRATO DE EDITAL
A Santa Casa de Misericórdia de Avaré faz saber que se acha
aberta a licitação na modalidade Pregão (Presencial) nº 01/2009
– Processo nº 01/2009, do tipo menor preço item por item, que
visa à aquisição dos itens acima, conforme anexo II do edital,
cuja realização será no dia 17/11/2009, às 09h00min. O Edital
estará disponível na Santa Casa de Misericórdia de Avaré, sito à
Rua Paraíba, nº 1003, Centro de Avaré – SP, no horário das
08:00 às 17:00. Maiores informações poderão ser obtidas pelo
telefone (14) 3711-9100 Ramais 130 ou 203.
 

Marcio de Souza Campos
Pregoeiro

SHOOTER S SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONEN-
TES METÁLICOS LTDA ME, torna público que REQUEREU NA
CETESB A LICENÇA PRÉVIA PARA ATIVIDADE DE INDUSTRIA E
COMERCIO DE COMPONENTES METÁLICOS NÃO FERROSOS E
SUAS LIGAS, FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS NÃO ELÉTRI-
CAS E ARTEFATOS DIVERSOS DE SERRALHERIA E CALDEIRA
LEVE, , sito à AV. DONGUINHA MERCADANTE, 1280, JARDIM
PAINEIRAS -DIST.INDUSTRIAL, CEP. 18.705-650, AVARÉ/SP.

Ouvidoria Municipal:

0800-7700133
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E C O N O M I A :

Mutirão do Microcrédito do Banco do Povo acontece dia 18

No próximo dia 18,
acontece a segunda edi-
ção do Mutirão do Mi-
crocrédito do Banco do
Povo Paulista em Ava-
ré.

A iniciativa faz parte

de projeto do Banco do
Povo em que a conces-
são de créditos aprova-
dos são feitas no mes-
mo dia. Para este ano
tem uma novidade: o
agente de crédito que
realizar mais processos
vai ganhar um notebook.

Programa de micro-
crédito do governo pau-
lista, o Banco do Povo
funciona em parceria
com prefeituras munici-
pais. Atualmente o BPP
atende 425 cidades, o
que corresponde a 89%
da população do Esta-

do.
“Queremos apoiar

os pequenos empreen-
dedores do nosso esta-
do, emprestando dinhei-
ro com a taxa de juros
mais baixa do mercado”,
diz Antonio Sebastião
Teixeira Mendonça, di-
retor-executivo do Ban-
co do Povo Paulista.

Os empreendedores
que quiserem tomar em-
préstimo do BPP preci-
sam estar produzindo no
município há mais de
seis meses e residir ou
ter negócio há mais de

dois anos na cidade. Os
empréstimos vão de R$
200,00 a R$ 7.500, a
uma taxa de juros de
0,7% (zero vírgula sete
por cento) ao mês, com
prazo de pagamento de
até 36 meses.

Avaré foi a primeira
cidade no Estado a fa-
zer a primeira concessão
de crédito com juros a
0,7% ao mês.

A iniciativa conta
com apoio promocional
e operacional do Banco
Nossa Caixa.

M Ú S I C A :

Na Concha Acústica, o

espetáculo Saltimbembe

Mambembancos

O espetáculo Sal-
timbembe Mambem-
bancos que já foi apre-
sentado em mais de 30
festivais de arte do país
será pela primeira vez
apresentado em Avaré,
no sábado, 7 de no-
vembro, às 16 horas na
Concha Acústica.

É um espetáculo cir-
cense e teatral diverti-
díssimo para toda a fa-
mília e que mistura circo
com teatro de rua, onde
são apresentados núme-
ros de variedades como
malabarismo, acrobaci-
as de solo e pernas de
pau.

Todo esse repertó-
rio é acompanhado por
música ao vivo e vivido
pelos palhaços da trupe.
A proposta do grupo é
de tratar de uma época
anterior ao circo itine-
rante onde as artes,
hoje, conhecidas como
circenses eram apresen-
tadas por artistas saltim-
bancos em praças, fei-

ras e outros espaços al-
ternativos.

O Rosa dos Ventos,
a partir de um regresso
histórico, buscou nas
origens do circo um
pouco da linguagem des-
ses artistas saltimbancos
e o resultado é um es-
petáculo que põe em
conflito as impressio-
nantes performances de
habilidade humana, com
a maneira contravento-
ra de mostrar e enten-
der o mundo dos palha-
ços.

Ficha
Direção: Grupo Rosa
dos Ventos
Música: Robson Toma
Duração: 60 minutos
Linguagem: Circo e
Teatro
Elenco Atores: Felipe
Madureira, Fernando
Ávila, Gabriel Mungo e
Tiago Munhoz.
Elenco Músico: Rob-
son Toma

M A P A  C U L T U R A L :

Ouvidoria Municipal:

0800-7700133

DIVULGAÇÃO

Violinista avareense mostra o seu talento

O jovem avareense
Alexandre Dorth de An-
drade, aluno do 2º ano
do Ensino Médio na
ETEC é um dos raros
talentos que desponta
no cenário musical pela
extrema habilidade que
desenvolveu com o vio-
lino.

Alexandre, de 16
anos, está em busca de
uma vaga no conserva-
tório de Tatuí para me-
lhorar ainda mais a sua
performance, já bastan-
te elogiada por conhe-

cedores do universo
musical.

Filho de Márcio e

Diva Andrade, Alexan-
dre começou a estudar
violino no Projeto Guri,

há quatro anos. Hoje se
diz um confesso apaixo-
nado por música clássi-
ca.

Para quem quiser
conhecer o trabalho de
Alexandre a TV Avaré
Net gravou um especial
com o artista que pode
ser visto, a partir desta
sexta-feira, 30 de outu-
bro, no link do progra-
ma Sertanet no endere-
ço www.tvavarenet.
com.br. Contatos com o
artista pelo telefone (14)
97812764
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EDUCAÇÃO

INEDITORIAIS

Retificação de aviso do ISS

O setor de ISS/Divida Ativa informou a Redação do Semanário
Oficial do Município através da Comunicação Interna n. 48708
que torna publico nesta publicação que seja desconsiderado da
listagem constante da edição de n. 433, Folha 19, o nome da
empresa 9081 Camilo Transportes e Terraplenagem.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Associação Amigos do Bairro Jardim e Adjacências, convoca
seus associados para participarem da Assembléia geral Extra-
ordinária que se realizará na Sede da Associação localizada
Avenida Salim Antonio Curiati, 1226, Bairro Jardim Brasil, dia 19
de Novembro de 2009 às 19 horas em 1ª convocação e as 20
horas em 2ª convocação, conforme Artigo 13 de seu Estatuto
Social para tratar dos seguintes assuntos:
- Aprovação do Estatuto Social para atender o estabelecimento
no novo Código Civil Brasileiro
- Outros assuntos pertinentes a entidade

Avaré 14 de Outubro de 2009

Jurandir Bento
Presidente

E S P O R T E :

Karatê de Avaré se destaca em Suzano

Representando a
Estância Turística de
Avaré, a equipe Ryu
Karate-dô-Shotokan
Avaré participou no dia
25 de outubro, na cida-
de de Suzano, do XVI
Campeonato Paulista de
Karatê Interestilos.

Com apoio da Se-
cretaria Municipal de
Esportes, os karatecas
avareenses novamente
obtiveram ótimos resul-
tados.

“Graças ao esforço
de cada atleta nossa
equipe vem crescendo e
sendo reconhecida em
nossa região, e com isso
conquistando aos pou-
cos o reconhecimento
das pessoas que real-
mente sabe e conhece o
verdadeiro respeito com
o próximo e principal-
mente com nós mes-
mos”, diz o treinador,
professor Clodoaldo.

No total, a equipe
de Avaré conquistou 20
medalhas, sendo 7 de
ouro, 8 de prata e 5 de
bronze.

Resultado Modalida-
de kata

Clodoaldo da Silva
campeão
Bruno Diego campeão
Luang Prestes campeão
Felipe Almeida cam-
peão
Leonardo Dias campeão

Matheus Moio vice-
campeão
Ana Carolina Gomes
vice-campeã
Edvaldo Heleno vice-
campeão
Lucas Piazza vice -
campeão
Paulo Roberto vice-
campeão
Eduardo da Silva 3°
lugar
Valdelice Soares 3°
lugar
Eliezer Lopes 4° lugar

DIVULGAÇÃO

Resultado Modalida-
de Kumitê

Valdelice da Cunha
Campeã
Felipe Almeida cam-
peão
Yasmim Vieira Soares
vice-campeã
Marcus Vinicius da Sil-
va vice-campeão
Paulo Roberto Pedro
vice-campeão
Clodoaldo da Silva
vice-campeão
Romullo Moreira 3° lu-
gar
Pedro Augusto Fernan-
des 3° lugar

Atletas que também
participaram

Juliana Varjão
Orlando Cunha
Marlon Antoni da Silva
Claudinei Cunha
Luciano Miras
Paulo Neves

S A Ú D E :

Santa Casa já realiza o “Teste da Orelhinha”
Na terça-feira, 27 de

outubro, autoridades mu-
nicipais e dirigentes da
Santa Casa de Misericór-
dia de Avaré prestigia-
ram a implantação do
Programa de Triagem
Auditiva Neonatal Uni-
versal (TANU), mais
conhecido popularmente
como“Teste da Orelhi-
nha”.

O método, feito sob
supervisão das fonoaudi-
ólogas Silvana Oliveira,

Karina Ferreira Menck
Rocha e Taci Lenko
Mathias Peres Ramos, é
tido como o mais eficaz
para constatar problemas
auditivos nos bebês.

Além de identificar
deficiências auditivas em
recém-nascidos, o
TANU favorece as cri-
anças, pois com o diag-
nóstico precoce é possí-
vel evitar problemas
emocionais, de aprendi-
zagem e linguagem.

Retire gratuitamente o Semanário Oficial da Estância Turística de
Avaré no Paço Municipal, Centro Administrativo e nas Bancas.

BENOLI



GESIEL JÚNIOR
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M E M Ó R I A   V I V A :

Os cemitérios de Avaré e da antiga Rio Novo

A proximidade do fe-
riado de Finados, 2 de
novembro, motiva o res-
gate de notas interessan-
tes a respeito dos cemi-
térios da antiga Vila do
Rio Novo e da Estância
de Avaré. Ao todo, foram
três, incluindo a atual
Necrópole Municipal.

O primeiro, erguido
no quarteirão da Rua
Mato Grosso, onde está
o Lar São Vicente de
Paulo, ocupava um re-
tângulo de cerca de vin-
te por trinta braças, algo
em torno de três mil me-
tros quadrados. Tanto o
major Vitoriano de Sou-
za Rocha como o alferes
Domiciano Santana tive-
ram ali as suas sepultu-
ras, as quais estavam em
ruínas no começo do sé-
culo XX.

Notícia publicada há
exatos 100 anos, pelo jor-
nal “Tribuna de Avaré”,
em novembro de 1909,
informa que os “dois ve-
neráveis fundadores da
Capela do Major” – pri-
mitivo nome da cidade -
tiveram seus restos mor-
tais exumados e encer-
rados em uma urna apro-
priada e colocada no sa-
guão da Casa Pia São
Vicente de Paulo, sob a
escadaria da entrada
principal do prédio.

Crise
O segundo “campo

santo” do Rio Novo sur-
giu em 1879 e recebeu o
nome de Cemitério Nos-
sa Senhora das Dores.
Ficava nas imediações
do Bairro Alto, no início
do Jardim Europa. Se-
gundo o cronista Jango

Pires, media 35 braças
em quadra e sua cons-
trução custou um conto
e quinhentos mil réis.
Sua administração este-
ve confiada à Irmanda-
de de Nossa Senhora das
Dores, como era comum
no regime imperial.

Um incidente, em
1891, já na República,
indispôs o pároco da épo-
ca, padre Antônio Gomes
Xavier com a Intendên-
cia Municipal. Tudo por-
que a lei do registro civil,
de 1885, determinava
que os sepultamentos
fossem realizados com a
emissão de Guia do Ofi-
cial do Registro.

O padre protesta e se
recusa a obedecer a nor-
ma, alegando que a mes-
ma fere o princípio da li-
berdade religiosa. A In-

com a documentação exi-
gida.

O caso, levado para
mediação do governador

Fonte histórica
No ano de 1902, a

Câmara de Vereadores
aprova a construção da
atual Necrópole Munici-
pal, cuja área original era
de 75 braças, o que cor-
responde a 27.225 me-
tros quadrados. Na épo-
ca, a obra ficava a um
quilômetro do centro da
cidade. Assinou a planta
o engenheiro Antônio
Felix de Faria Albernaz
e sua execução foi con-
fiada ao construtor itali-
ano Germano Mariutti.

Inaugurado há mais
de 105 anos, em 1º de
abril de 1904, o Cemité-
rio atual teve como pri-
meiro zelador um músi-
co: o maestro João Bap-
tista Itagyba. À família
do intendente Antônio
Júlio de Castro Guima-
rães, que o concluiu, per-
tence a primeira sepultu-
ra perpétua.

Ampliado por várias
vezes, o Cemitério atual
não tem mais espaço
para novas sepulturas.
Possui mais de seis mil
jazigos onde estão se-

do Estado, vira escânda-
lo e ganha repercussão
na imprensa nacional.
Por fim, o pároco cede e
a lei passa a ser cumpri-
da.

No ano de 1946, em
ruínas, o lugar é assim
descrito por Jango Pires:

pultadas aproximada-
mente 70 mil pessoas,
desde importantes perso-
nalidades do mundo polí-
tico até indigentes.

Com o crescimento
da cidade e o conseqüen-
te aumento populacional
o problema existe e se
agravou nos últimos
anos. Houve até, por par-
te da iniciativa privada, o
lançamento de projeto
para construir um cemi-
tério-jardim, que não vin-
gou.

Importante frisar que
os cemitérios podem nos
dar valiosas informações,
se vistos como fonte
para preservação da
memória familiar e cole-
tiva, de estudo das cren-
ças religiosas e também
de conhecimento sobre a
formação étnica ou ain-
da para estudo da gene-
alogia.

Além do mais, nas
sepulturas podem ser
observadas formas de
expressão do gosto artís-
tico, da ideologia política
e até mesmo de preser-
vação do patrimônio his-
tórico.

Ir ao Cemitério de
Avaré, portanto, além do
caráter religioso, dá ao
visitante informações
curiosas pela análise de
epitáfios, de fotos tumu-
lares, de simbologias con-
tidas nas obras funerári-
as e da expressão artís-
tica dos monumentos e
mausoléus e da diversi-
dade dos materiais neles
empregados como o
mármore, o granito, o fer-
ro fundido e o bronze.

tendência reage e no-
meia um zelador para fis-
calizar os sepultamentos.
E mais: mesmo sendo
propriedade da Igreja,
coloca um enorme cade-
ado no portão do cemi-
tério para que no lugar só
fossem feitos enterros

“Este cemitério está em
completo abandono e lá,
em esquecimento, os res-
tos mortais dos que luta-

ram pela grandeza e pro-
gresso de Avaré! Deve-
ria ser conservado como
uma relíquia de um pas-
sado não muito distante
e serviria para os póste-
ros como página viva de
um povo trabalhador.
Transformá-lo em um
recanto florido, o Jardim
da Saudade, é um de-
ver”.

Ninguém, entretanto,
acolheu a sugestão do
cronista e hoje não há
mais vestígios desse an-
tigo sepulcrário.

“Avaré - Cemitério Velho e Cidade Nova”, óleo sobre tela de Guido Dias de Almeida.

Capela ecumênica do Cemitério atual, obra de 1961.

JOSÉ REYNALDO DA FONSECA

ACERVO: JANO CARVALHO
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S A Ú D E :

Servidores municipais se tratam com acupuntura
Desde o mês de fe-

vereiro a Secretaria
Municipal de Saúde de-
senvolve um projeto em
parceria com a Secreta-
ria de Administração
para oferecer atendi-
mento diferenciado aos
servidores públicos.
Uma das medidas é a
terapia baseada na acu-
puntura sistêmica e au-
ricular, realizada por Bi-
anca e Edméia (profis-
sionais especializadas)
no Departamento Mé-

dico de Pessoal (DE-
MEP), localizado no
Centro Administrativo.

Dores crônicas, dis-
funções fisiológicas, dis-

túrbios na coluna verte-
bral, joelhos e ombros
são exemplos de sinto-
mas que podem ser tra-
tados por essa especi-

alidade. As pessoas que
já receberam essa tera-
pia relataram melhora
rápida nos casos de do-
res crônicas, o que as fez
diminuir a ingestão de
medicamentos.

As profissionais en-
volvidas no trabalho
agradecem pela oportu-
nidade de desenvolver a
acupuntura no meio do
funcionalismo, onde os
resultados vem sendo
satisfatórios.

Prazo para quitação de IPTU

e ISS atrasados sem multa

termina nesta sexta dia 30

F A Z E N D A :

BENOLI

DIVULGAÇÃO

Nesta sexta dia 30 o
Setor de Tributação da
Prefeitura que funciona
no Centro Administrativo
Municipal, Rua Rio Gran-
de do Sul 1810, perma-
necerá funcionando nor-
malmente apesar do pon-

60 vezes.
Uma ótima chance

para acertar a situação
junto ao município e evi-
tando a incidência de en-
cargos moratórios.

Desde o inicio da se-
mana a movimentação

to facultativo decretado
pelo Dia do Funcionário
Público para permitir aos
contribuintes a oportuni-
dade de quitação dos dé-
bitos de ISS e IPTU atra-
sados com isenção total
de juros ou multas ou ain-
da parcelamento em até

foi intensa no Centro
Administrativo em espe-
cial nos setores envolvi-
dos, pois até o fecheman-
to desta edição já havi-
am sido negociados  um
total de 16 milhões de
reais sendo 13 milhões
de IPTU e 3 milhões de
ISS.

Capoeira será atração no CSU Plimec
A Associação Des-

portiva e Cultural Ritmo
Baiano, com apoio da
Secretaria Municipal do
Desenvolvimento Soci-
al, realiza no dia 29 de
novembro o “1º Batiza-
do e Troca de Grau do
Projeto CSU Capoeira”
na sede do CSU Públi-

co Pimentel, no Con-
junto Residencial
Egydio Martins da Cos-
ta (Plimec).

O projeto conta
também com apoio da
TV Avaré Net (www.tv
avarenet.com.br), TV
Tem e Rede Record.

DIVULGAÇÃO

E S P O R T E :

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

Ambientalistas internacionais visitam Avaré
A Estância Turística

de Avaré foi escolhida
para a visitação de am-
bientalistas internacio-
nais, os quais participa-
vam do Programa de Pla-
nejamento Energético da
COPPE/UFRJ), realiza-
do no Rio de Janeiro, en-
tre os dias 13 a 16 de
outubro, com o objetivo
de discutir estudos de
casos de políticas e me-
didas voltadas ao desen-
volvimento sustentável
de países emergentes.

Os ambientalistas
conheceram uma usina
de açúcar e álcool, já que
no evento seriam trata-

dos assuntos relaciona-
dos à redução da emis-
são de gases de efeito
estufa (GEE). A empre-
sa escolhida foi a Usina
Rio Pardo, especializada
na produção de açúcar,
álcool e energia.

Dentre os ambi-
entalistas presentes (pro-
cedentes de Suécia, Ho-
landa, Finlândia, Costa
Rica e China), destaca-
se uma brasileira na
equipe, Christianne Ma-
roun. O grupo chegou a
Avaré dia 14, estiveram
no escritório da usina e
no dia seguinte visitaram
as instalações da empre-

sa, onde puderam se in-
teirar das práticas ambi-
entais que a Rio Pardo
privilegia e desenvolve.

Encantados com a
tecnologia de última ge-
ração empregada, os vi-
sitantes elogiaram as prá-
ticas adotadas e soube-
ram que a Usina Rio Par-
do venderá o excedente
de energia produzida,
considerada suficiente
para abastecer a cidade.

“Nossa proposta é
conhecer as práticas bra-
sileiras e levá-las tam-
bém aos outros países. O
Brasil é pioneiro na pro-
dução de álcool e em

Avaré, particularmente
na Usina Rio Pardo, per-
cebemos ações voltadas
ao desenvolvimento sus-
tentável”, diz Mikael Ro-
mán, especialista sueco
na área ambiental.

“É um privilégio
receber estudiosos de
importância ímpar como
são esses especialistas.
O orgulho de nosso tra-
balho também está foca-
do no desenvolvimento
de práticas ambientais e
esse é um de nossos di-
ferenciais aqui”, afirmou
José Gaspar Meyer, di-
retor da Rio Pardo.
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LEGISLATIVO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Fica ratificada a Dispensa de Licitação 13/09 – Processo 23/09,
para a empresa INSTITUTO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR E
PROJETOS EDUCACIONAIS - IAESPE LTDA, inscrita no CNPJ
sob o nº 10.697.284/0001-70, localizada na Rua Santiago, nº
267, sala 1, bairro Jardim América, Sorocaba-SP, no valor total
de R$ 7.870,00 (sete mil oitocentos e setenta reais), objetivando
a contratação de empresa especializada para realização de
seminário sobre o tema Organização do Gabinete Parlamentar -
Modelo de Análise, Sistematização e Ação Comunitária, Fun-
ções e Atribuições do Poder Legislativo e seus representantes,
com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

As despesas decorrentes da presente Dispensa serão empe-
nhadas através da seguinte dotação orçamentária: 01.02-
3.3.90.39.99.00.00.00.0101.01.122.7005.2.258
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 27 de
outubro de 2009.

ROBERTO ARAUJO
Presidente da Câmara

INDICAÇÃO – SESSÃO 26-10-2009

ROBERTO ARAUJO – PRESIDENTE
· Para que através da Secretaria de Transportes e Sistema Viá-
rio, proceda à instalação de uma placa “PARE”, na Rua Geraldo
José Silvestre esquina com a Av. Dona Carmen Dias Faria, no
Bairro: “Avaré I”, no sentido de evitar acidentes neste local.

JÚLIO CÉSAR THEODORO – VICE-PRESIDENTE
· Para que através do setor competente providencie em caráter
de urgência a limpeza dos bancos do Largo São João, pois
segundo relatos de freqüentadores do local, tais bancos estari-
am sem condições de uso.
· Para que através do setor competente, providencie calçamen-
to no trecho final da Rua José Vicentini e que seja também
realizada a capinação em área verde próxima ao mesmo local,
pois segundo moradores já foram encontradas cobras no local.
· Para que através do setor competente estude a possibilidade
de firmar parceria (convênio), entre a Prefeitura Municipal e a
Associação Desportiva Policia Militar de Avaré – ADPM, visando
o lazer do funcionalismo municipal, uma vez que a Associação
citada possuiu um Clube recreativo com insfra-estrutura capaz
de atender a demanda de seus associados.

GERMINAL PÉGOLI JUNIOR – 1º SECRETÁRIO
· Para que através do setor competente, providencie a troca de
lâmpada queimada na rua: Lineu Prestes em frente ao nº 1265.
· Para que através do setor competente, tome as devidas provi-
dencias no sentido de realizar reparos necessários (tapar bura-
co) na Rua: Carlos Chagas em frente ao nº 558, no bairro Vila
Martins.

BENEDITO BRAZ FERREIRA
· Para que através do setor competente providencie reparos no
leito carroçável da confluência das ruas Dr. Felix Fagundes e
João Piagentini Gomes, local de grande fluxo de veículos e que
se encontra com várias ondulações e lajotas salientes, o que
prejudica o tráfego bem como danifica veículos que por ali trafe-
gam.
· Para que através do setor competente providencie um tambor
de lixo para ser colocado nas imediações do estabelecimento
denominado Drogaplus, na Rua Paraíba, defronte à Santa Casa
de Misericórdia, pois segundo reclamações o lixo de outros lo-
cais está sendo depositado em frente à citada drogaria.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
· Para que através do setor competente estude a possibilidade
de nomear Rua, com o nome do saudoso FRANCISCO PAVLO-
VIC, ilustre pintor de origem eslava que magistralmente decorou
com muito talento as paredes do principal templo da cidade entre
Abril de 1942 e Outubro de 1945. Avaré tem um valioso patrimô-
nio cultural, pois ficamos com o melhor de sua produção artísti-
ca, distribuída entre anjos, santos e arabescos.
· Para que através do setor competente estude a possibilidade
de nomear Rua, com o nome do saudoso FERNANDO JOSÉ
CONTRUCCI LEAL, importante empresário avareense mais co-
nhecido como “FILÈ”, atuou em diversas áreas como na cria-
ção de bovinos, empreendimentos imobiliários e representação

de multinacional, hoje conhecida mundialmente como a AMBEV.
Seus atos, idéias e convicções contribuíram para o progresso
de nosso município.
· Para que através do setor competente estude a possibilidade
de instalação de um ponto de ônibus com cobertura na Rua
Carmen Dias Farias na altura entre a Rua Pedro Brandi Contrucci
e Rua Julio Jacob da Rocha, ao lado da escola Ulisses Silvestre,
sendo esta uma incessante reivindicação dos munícipes avare-
enses.
· Para que através do setor competente providencie a instalação
de uma luminária na Rua Luis Fagnani defronte ao numeral 265
no bairro Brás II, proporcionando mais segurança à todas as
pessoas que    utilizam-se daquela via pública  à noite, sendo
este um pedido dos moradores local.
· Para que através do setor competente estude a possibilidade
de mudança do ponto carga e descarga da empresa Amaral
Tintas, visto que, tal ponto situa-se atualmente na Rua Goiás
devendo ser melhor situado na Rua Maranhão, facilitando os
trabalhos da referida empresa, além de não atrapalhar o trânsito
do local.
· Para que através do setor competente estude a possibilidade
de nomear rua, com o nome do saudoso ARISTÓTELES ORSINI,
médico e físico avareense célebre em São Paulo por ter sido um
dos idealizadores do Planetário do Ibirapuera, que hoje leva seu
nome e dá-se também seu nome hoje à Escola Municipal de
Astrofísica da capital paulista.
· Para que através do setor competente estude a possibilidade
de nomear rua, com o nome do saudoso Comandante RAUL
BRETAS, era filho do saudoso prefeito Romeu Bretas e  Dª  Maria
Cintra Bretas. Raul foi um dos três últimos pilotos brevetados
pelo Aéreo Clube de Avaré.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
· Para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de colocar um dispositivo no compressor existente no PSF II
Fernando Hirata (bairro Duílio Gambini), visando diminuir o ruído
emitido pelo equipamento.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
· Para que através do setor competente providencie a instalação
de bicicletário nas proximidades do terminal rodoviário urbano.
· Para que através do setor competente providencie a publica-
ção e fixação em local visível ao público os horários e itinerários
de ônibus do Transporte Coletivo de Avaré, no Terminal Rodovi-
ário.
· Para que através do setor competente providencie a constru-
ção de um fraldário no recinto da Emapa.

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
· Para que através do setor competente, providencie de sobs-
trução de bueiro existente à rua Antonio Gomes de Amorin, (Vila
S. João) na altura do nº 220 (proximidades do Super Mercado
São Pedro).

REQUERIMENTOS – SESSÃO 26-10-2009

ROBERTO ARAUJO – PRESIDENTE
· Seja consignado em ata de nossos trabalhos “VOTOS DE
APLAUDOS E PARABENIZAÇÕES” a HELLEN FIORINI DE SOU-
ZA, aluna do Ensino Médio da Escola Estadual Matilde Vieira,
pela sua classificação à segunda fase da 5ª Olimpíada Brasilei-
ra de Matemática, ela que participou no Nível 3 da competição e
que merece reconhecimento desta Egrégia Casa de Leis pelo
seu esforço e dedicação.
· Seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística
de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que informe a
esta Casa de Leis se existe a possibilidade de implantar um
estúdio musical municipal, com intuito de apoiar e alavancar pro-
jetos de músicos avareenses, atualmente em grande número em
nossa cidade, bem como oferecer qualidade à gravação de
DVD’s na época de realização da nossa tradicional Fampop,
disponibilizando assim igualdade na qualidade das músicas na
hora da inscrição, uma idéia que sem dúvida seria de grande
valia para a classe de músicos avareenses e uma forma de
Avaré estar prestigiando e incentivando seus valores musicais.
· Seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística
de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que por intermé-
dio da Secretaria Municipal de Saúde informe a esta Casa de
Leis sobre a possibilidade de implantar em nossa cidade um
SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO (SVO) para atender a
cidade e região.
· Pesar pelo falecimento do Senhor MARIO GOMES BARACHO
· Pesar pelo falecimento da Senhora MARIA LUCIA MARTINS
BARRINHA ETO

· Pesar pelo falecimento do Senhor BERNARDO CLARO FILHO
· Pesar pelo falecimento do Senhor AURELINO JOSÉ TEXEIRA
· Pesar pelo falecimento da Senhora THEREZINHA MARIA DO-
MINGUES
· Pesar pelo falecimento do Senhor LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
· Pesar pelo falecimento da Senhora GUILHERMINA SOUZA PIN-
TO
· Pesar pelo falecimento da Senhora ANA ROSALINA DA CON-
CEIÇÃO FELIPPE
· Pesar pelo falecimento do Senhor ANTONIO LUZ

JÚLIO CÉSAR THEODORO – VICE-PRESIDENTE
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao Ilustre Vereador atual Secretário de Gover-
no Sr. Jair Canovas, por mais um aniversário comemorado no dia
22 de outubro. Nossas homenagens a todo o empenho mostra-
do para o desenvolvimento da Estância Turística de Avaré.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Rede de Postos Bizungão pela realização da
1º Corrida Pedestre Bizungão, evento que reuniu atletas de Avaré
e Região. Nossas Homenagens a Rede de Postos Bizungão, que
tem dado todo incentivo a pratica do esporte em nossa região.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos e parabenizações ao Grupo Unimed Avaré, por impor-
tante contribuição dada a área de lazer da CAIC, através da
colocação de placas indicativas de distância, sendo este um
grande incentivo aos freqüentadores daquele local, que reali-
zam suas atividades diárias.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao Edílson Luiz Pereira, conhecido como Alipa,
por mais um ano de vida completado no dia 17 de outubro, Nos-
sas homenagens a este funcionário municipal que tem sido exem-
plo de dedicação e comprometimento com a municipalidade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações toda população da cidade Cerqueira César, que
no dia 10 de outubro completou mais um aniversário, tendo nes-
ta dada festiva, realizado o seu II Torneio de Pesca, que foi um
sucesso de participação popular. Nossas sinceras homenagens
a toda população cerqueirense, que faz desta cidade um impor-
tante pólo regional.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Empresa Paraíso Empreendimentos Imobiliári-
os, inaugurada no inicio do mês de outubro, trazendo para nos-
sa cidade maior desenvolvimento para setor imobiliário.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenizações a Nova Diretoria do Sindicato dos trabalhado-
res Rurais de Avaré, que tomou posse em cerimônia realizada
no dia 10 de outubro. Nossos votos de sucesso a esta nova
fase do Sindicato Rural de Avaré, que agora terá pela frente
importantes desafios a serem enfrentados.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenização a Comissão Organizadora da XXIV Festa do Peão
da Cidade de Taguaí, ocorrida no mês de outubro, tendo alcan-
çado sucesso de participação popular, e premiações.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Empresa PET Cursos de Avaré, inaugurada
no dia 15 de outubro, tendo como objetivo a formação profissio-
nal da população Avareense.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos e parabenizações a Igreja Universal do Reino de Deus,
por realização de Festa Beneficente ocorrida no dia 12 de outu-
bro em comemoração ao Dia das Crianças.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos e parabenizações a Igreja Evangélica da Família, por
realização de Festa Beneficente em comemoração ao Dia das
Crianças, realizada no dia 24 de outubro,nas dependências da
Igreja, sendo esta uma grande contribuição social as crianças
de nossa cidade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos e parabenizações ao Supermercado Di-Solé, por rea-
lização de Festa em comemoração ao Dia das Crianças, realiza-
da no dia 10 de outubro, dando sua importante contribuição
social as crianças que moram nos arredores do supermercado.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Mensa-
geiros da Alvorada, da Cidade de Avaré / SP,  pela participação
no XV Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Tu-
rística de Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas since-
ras homenagens a estes jovens e adolescentes que no tempo
em que estiveram acampados no Camping Municipal, deram exem-
plo de organização e comprometimento social, através de reali-
zação de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Ônix, da
Cidade de Sorocaba / SP,  pela participação no XV Campori da
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Apac, realizado no Camping da Estância Turística de Avaré en-
tre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homenagens a
estes jovens e adolescentes que no tempo em que estiveram
acampados no Camping Municipal, deram exemplo de organiza-
ção e comprometimento social, através de realização de campa-
nha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Pomba
Azul, da Cidade de Sorocaba / SP,  pela participação no XV
Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de
Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homena-
gens a estes jovens e adolescentes que no tempo em que esti-
veram acampados no Camping Municipal, deram exemplo de
organização e comprometimento social, através de realização
de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Yahallon,
da Cidade de Sorocaba / SP,  pela participação no XV Campori
da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de Avaré
entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homenagens a
estes jovens e adolescentes que no tempo em que estiveram
acampados no Camping Municipal, deram exemplo de organiza-
ção e comprometimento social, através de realização de campa-
nha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Carlos
Gomes, da Cidade de Sumaré / SP,  pela participação no XV
Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de
Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homena-
gens a estes jovens e adolescentes que no tempo em que esti-
veram acampados no Camping Municipal, deram exemplo de
organização e comprometimento social, através de realização
de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Conquis-
tadores da Paz, da Cidade de Sumaré / SP,  pela participação no
XV Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turísti-
ca de Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras
homenagens a estes jovens e adolescentes que no tempo em
que estiveram acampados no Camping Municipal, deram exem-
plo de organização e comprometimento social, através de reali-
zação de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Heróis
do Advento, da Cidade de Sumaré / SP,  pela participação no XV
Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de
Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homena-
gens a estes jovens e adolescentes que no tempo em que esti-
veram acampados no Camping Municipal, deram exemplo de
organização e comprometimento social, através de realização
de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Lírios do
Vale, da Cidade de Sumaré / SP,  pela participação no XV Cam-
pori da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de
Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homena-
gens a estes jovens e adolescentes que no tempo em que esti-
veram acampados no Camping Municipal, deram exemplo de
organização e comprometimento social, através de realização
de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Águias
da Colina, da Cidade de Tatuí / SP,  pela participação no XV
Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de
Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homena-
gens a estes jovens e adolescentes que no tempo em que esti-
veram acampados no Camping Municipal, deram exemplo de
organização e comprometimento social, através de realização
de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Aventu-
reiros da Fé, da Cidade de Tatuí / SP,  pela participação no XV
Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de
Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homena-
gens a estes jovens e adolescentes que no tempo em que esti-
veram acampados no Camping Municipal, deram exemplo de
organização e comprometimento social, através de realização
de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Wilson
Sarli, da Cidade de Tatuí / SP,  pela participação no XV Campori
da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de Avaré
entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homenagens a
estes jovens e adolescentes que no tempo em que estiveram
acampados no Camping Municipal, deram exemplo de organiza-

ção e comprometimento social, através de realização de campa-
nha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Cascata
Branca, da Cidade de Votorantim / SP,  pela participação no XV
Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de
Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homena-
gens a estes jovens e adolescentes que no tempo em que esti-
veram acampados no Camping Municipal, deram exemplo de
organização e comprometimento social, através de realização
de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Luzeiros
da Colina, da Cidade de Hortolândia / SP,  pela participação no
XV Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turísti-
ca de Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras
homenagens a estes jovens e adolescentes que no tempo em
que estiveram acampados no Camping Municipal, deram exem-
plo de organização e comprometimento social, através de reali-
zação de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Moriá,
da Cidade de Hortolândia / SP,  pela participação no XV Campori
da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de Avaré
entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homenagens a
estes jovens e adolescentes que no tempo em que estiveram
acampados no Camping Municipal, deram exemplo de organiza-
ção e comprometimento social, através de realização de campa-
nha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Pionei-
ros da Colina, da Cidade de Hortolândia / SP,  pela participação
no XV Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Tu-
rística de Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas since-
ras homenagens a estes jovens e adolescentes que no tempo
em que estiveram acampados no Camping Municipal, deram exem-
plo de organização e comprometimento social, através de reali-
zação de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Queru-
bins, da Cidade de Hortolândia / SP,  pela participação no XV
Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de
Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homena-
gens a estes jovens e adolescentes que no tempo em que esti-
veram acampados no Camping Municipal, deram exemplo de
organização e comprometimento social, através de realização
de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Aventu-
reiros do Sol, da Cidade de Indaiatuba / SP,  pela participação no
XV Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turísti-
ca de Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras
homenagens a estes jovens e adolescentes que no tempo em
que estiveram acampados no Camping Municipal, deram exem-
plo de organização e comprometimento social, através de reali-
zação de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Liberta-
dores, da Cidade de Iracemápolis / SP,  pela participação no XV
Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de
Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homena-
gens a estes jovens e adolescentes que no tempo em que esti-
veram acampados no Camping Municipal, deram exemplo de
organização e comprometimento social, através de realização
de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Pedra do
Rio, da Cidade de Itaí / SP,  pela participação no XV Campori da
Apac, realizado no Camping da Estância Turística de Avaré en-
tre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homenagens a
estes jovens e adolescentes que no tempo em que estiveram
acampados no Camping Municipal, deram exemplo de organiza-
ção e comprometimento social, através de realização de campa-
nha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Gêne-
sis, da Cidade de Itapetininga / SP,  pela participação no XV
Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de
Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homena-
gens a estes jovens e adolescentes que no tempo em que esti-
veram acampados no Camping Municipal, deram exemplo de
organização e comprometimento social, através de realização
de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Capital

dos Minérios, da Cidade de Itapeva / SP,  pela participação no XV
Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de
Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homena-
gens a estes jovens e adolescentes que no tempo em que esti-
veram acampados no Camping Municipal, deram exemplo de
organização e comprometimento social, através de realização
de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Pedra de
Fogo, da Cidade de Itapira / SP,  pela participação no XV Campori
da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de Avaré
entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homenagens a
estes jovens e adolescentes que no tempo em que estiveram
acampados no Camping Municipal, deram exemplo de organiza-
ção e comprometimento social, através de realização de campa-
nha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Farol do
Alto, da Cidade de Itararé / SP,  pela participação no XV Campori
da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de Avaré
entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homenagens a
estes jovens e adolescentes que no tempo em que estiveram
acampados no Camping Municipal, deram exemplo de organiza-
ção e comprometimento social, através de realização de campa-
nha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Feras,
da Cidade de Itatiba / SP,  pela participação no XV Campori da
Apac, realizado no Camping da Estância Turística de Avaré en-
tre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homenagens a
estes jovens e adolescentes que no tempo em que estiveram
acampados no Camping Municipal, deram exemplo de organiza-
ção e comprometimento social, através de realização de campa-
nha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Italerta,
da Cidade de Itatiba / SP,  pela participação no XV Campori da
Apac, realizado no Camping da Estância Turística de Avaré en-
tre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homenagens a
estes jovens e adolescentes que no tempo em que estiveram
acampados no Camping Municipal, deram exemplo de organiza-
ção e comprometimento social, através de realização de campa-
nha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Plêia-
des, da Cidade de Itu / SP,  pela participação no XV Campori da
Apac, realizado no Camping da Estância Turística de Avaré en-
tre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homenagens a
estes jovens e adolescentes que no tempo em que estiveram
acampados no Camping Municipal, deram exemplo de organiza-
ção e comprometimento social, através de realização de campa-
nha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Cone-
xão Japi, da Cidade de Jundiaí / SP,  pela participação no XV
Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de
Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homena-
gens a estes jovens e adolescentes que no tempo em que esti-
veram acampados no Camping Municipal, deram exemplo de
organização e comprometimento social, através de realização
de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Órion,
da Cidade de Jundiaí / SP,  pela participação no XV Campori da
Apac, realizado no Camping da Estância Turística de Avaré en-
tre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homenagens a
estes jovens e adolescentes que no tempo em que estiveram
acampados no Camping Municipal, deram exemplo de organiza-
ção e comprometimento social, através de realização de campa-
nha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Louv-
Art, da Cidade de Louveira / SP,  pela participação no XV Campo-
ri da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de Avaré
entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homenagens a
estes jovens e adolescentes que no tempo em que estiveram
acampados no Camping Municipal, deram exemplo de organiza-
ção e comprometimento social, através de realização de campa-
nha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Embai-
xadores do Rei, da Cidade de Ourinhos / SP,  pela participação
no XV Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Tu-
rística de Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas since-
ras homenagens a estes jovens e adolescentes que no tempo



AVARÉ, 29 DE OUTUBRO  DE 2009 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 434 13
em que estiveram acampados no Camping Municipal, deram exem-
plo de organização e comprometimento social, através de reali-
zação de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Leão de
Judá, da Cidade de Ourinhos / SP,  pela participação no XV
Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de
Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homena-
gens a estes jovens e adolescentes que no tempo em que esti-
veram acampados no Camping Municipal, deram exemplo de
organização e comprometimento social, através de realização
de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Univer-
so Sideral, da Cidade de Piracicaba / SP,  pela participação no
XV Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turísti-
ca de Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras
homenagens a estes jovens e adolescentes que no tempo em
que estiveram acampados no Camping Municipal, deram exem-
plo de organização e comprometimento social, através de reali-
zação de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Vigilan-
tes da Colina, da Cidade de Piracicaba / SP,  pela participação no
XV Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turísti-
ca de Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras
homenagens a estes jovens e adolescentes que no tempo em
que estiveram acampados no Camping Municipal, deram exem-
plo de organização e comprometimento social, através de reali-
zação de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores John
Hancock, da Cidade de Pirassununga / SP,  pela participação no
XV Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turísti-
ca de Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras
homenagens a estes jovens e adolescentes que no tempo em
que estiveram acampados no Camping Municipal, deram exem-
plo de organização e comprometimento social, através de reali-
zação de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Raios do
Sol, da Cidade de Pratânia / SP,  pela participação no XV Campori
da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de Avaré
entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homenagens a
estes jovens e adolescentes que no tempo em que estiveram
acampados no Camping Municipal, deram exemplo de organiza-
ção e comprometimento social, através de realização de campa-
nha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Sírius,
da Cidade de Salto de Pirapora / SP,  pela participação no XV
Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de
Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homena-
gens a estes jovens e adolescentes que no tempo em que esti-
veram acampados no Camping Municipal, deram exemplo de
organização e comprometimento social, através de realização
de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Arco Íris,
da Cidade de Socorro / SP,  pela participação no XV Campori da
Apac, realizado no Camping da Estância Turística de Avaré en-
tre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homenagens a
estes jovens e adolescentes que no tempo em que estiveram
acampados no Camping Municipal, deram exemplo de organiza-
ção e comprometimento social, através de realização de campa-
nha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Áquila,
da Cidade de Sorocaba / SP,  pela participação no XV Campori
da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de Avaré
entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homenagens a
estes jovens e adolescentes que no tempo em que estiveram
acampados no Camping Municipal, deram exemplo de organiza-
ção e comprometimento social, através de realização de campa-
nha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Éden, da
Cidade de Sorocaba / SP,  pela participação no XV Campori da
Apac, realizado no Camping da Estância Turística de Avaré en-
tre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homenagens a
estes jovens e adolescentes que no tempo em que estiveram
acampados no Camping Municipal, deram exemplo de organiza-
ção e comprometimento social, através de realização de campa-
nha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de

aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Estrela
da Alva, da Cidade de Sorocaba / SP,  pela participação no XV
Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de
Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homena-
gens a estes jovens e adolescentes que no tempo em que esti-
veram acampados no Camping Municipal, deram exemplo de
organização e comprometimento social, através de realização
de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Garça
Azul, da Cidade de Sorocaba / SP,  pela participação no XV
Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de
Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homena-
gens a estes jovens e adolescentes que no tempo em que esti-
veram acampados no Camping Municipal, deram exemplo de
organização e comprometimento social, através de realização
de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos e parabenizações ao Departamento de Jovens da
Associação Paulista Central da Igreja Adventista do Sétimo Dia,
pela organização e realização do XV Campori de Desbravado-
res, realizado nas dependências do Camping Municipal da Es-
tância Turística de Avaré, entre os dias 09 a 12 de outubro.
Nossas sinceras homenagens por todo trabalho turístico e soci-
al realizado em nossa cidade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Himalaia,
da Cidade de Araras / SP,  pela participação no XV Campori da
Apac, realizado no Camping da Estância Turística de Avaré en-
tre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homenagens a
estes jovens e adolescentes que no tempo em que estiveram
acampados no Camping Municipal, deram exemplo de organiza-
ção e comprometimento social, através de realização de campa-
nha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Órion II,
da Cidade de Araras / SP,  pela participação no XV Campori da
Apac, realizado no Camping da Estância Turística de Avaré en-
tre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homenagens a
estes jovens e adolescentes que no tempo em que estiveram
acampados no Camping Municipal, deram exemplo de organiza-
ção e comprometimento social, através de realização de campa-
nha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Amigos
do Paraíso, da Cidade de Artur Nogueira / SP,  pela participação
no XV Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Tu-
rística de Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas since-
ras homenagens a estes jovens e adolescentes que no tempo
em que estiveram acampados no Camping Municipal, deram exem-
plo de organização e comprometimento social, através de reali-
zação de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Martin
Pescador, da Cidade de Botucatu / SP,  pela participação no XV
Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de
Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homena-
gens a estes jovens e adolescentes que no tempo em que esti-
veram acampados no Camping Municipal, deram exemplo de
organização e comprometimento social, através de realização
de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Andori-
nhas, da Cidade de Campinas / SP,  pela participação no XV
Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de
Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homena-
gens a estes jovens e adolescentes que no tempo em que esti-
veram acampados no Camping Municipal, deram exemplo de
organização e comprometimento social, através de realização
de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Asther,
da Cidade de Campinas / SP,  pela participação no XV Campori
da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de Avaré
entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homenagens a
estes jovens e adolescentes que no tempo em que estiveram
acampados no Camping Municipal, deram exemplo de organiza-
ção e comprometimento social, através de realização de campa-
nha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Ebene-
zer, da Cidade de Campinas / SP,  pela participação no XV Cam-
pori da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de
Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homena-
gens a estes jovens e adolescentes que no tempo em que esti-

veram acampados no Camping Municipal, deram exemplo de
organização e comprometimento social, através de realização
de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Facão
Real, da Cidade de Campinas / SP,  pela participação no XV
Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de
Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homena-
gens a estes jovens e adolescentes que no tempo em que esti-
veram acampados no Camping Municipal, deram exemplo de
organização e comprometimento social, através de realização
de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Maraton,
da Cidade de Campinas / SP,  pela participação no XV Campori
da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de Avaré
entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homenagens a
estes jovens e adolescentes que no tempo em que estiveram
acampados no Camping Municipal, deram exemplo de organiza-
ção e comprometimento social, através de realização de campa-
nha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Pedra
Angular, da Cidade de Campinas / SP,  pela participação no XV
Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de
Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homena-
gens a estes jovens e adolescentes que no tempo em que esti-
veram acampados no Camping Municipal, deram exemplo de
organização e comprometimento social, através de realização
de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Pyxis,
da Cidade de Campinas / SP,  pela participação no XV Campori
da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de Avaré
entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homenagens a
estes jovens e adolescentes que no tempo em que estiveram
acampados no Camping Municipal, deram exemplo de organiza-
ção e comprometimento social, através de realização de campa-
nha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Valentes
de Davi, da Cidade de Campinas / SP,  pela participação no XV
Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de
Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homena-
gens a estes jovens e adolescentes que no tempo em que esti-
veram acampados no Camping Municipal, deram exemplo de
organização e comprometimento social, através de realização
de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Asas da
Liberdade, da Cidade de Campo Limpo Paulista / SP,  pela partici-
pação no XV Campori da Apac, realizado no Camping da Estân-
cia Turística de Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas
sinceras homenagens a estes jovens e adolescentes que no
tempo em que estiveram acampados no Camping Municipal, de-
ram exemplo de organização e comprometimento social, através
de realização de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Luz do
Sol, da Cidade de Campo Limpo Paulista / SP,  pela participação
no XV Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Tu-
rística de Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas since-
ras homenagens a estes jovens e adolescentes que no tempo
em que estiveram acampados no Camping Municipal, deram exem-
plo de organização e comprometimento social, através de reali-
zação de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Bandei-
rantes, da Cidade de Capivari / SP,  pela participação no XV
Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de
Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homena-
gens a estes jovens e adolescentes que no tempo em que esti-
veram acampados no Camping Municipal, deram exemplo de
organização e comprometimento social, através de realização
de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Lobo
Guará, da Cidade de Conchal / SP,  pela participação no XV
Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de
Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homena-
gens a estes jovens e adolescentes que no tempo em que esti-
veram acampados no Camping Municipal, deram exemplo de
organização e comprometimento social, através de realização
de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
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aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Conste-
lação Real, da Cidade de Curitiba / PR,  pela participação no XV
Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de
Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homena-
gens a estes jovens e adolescentes que no tempo em que esti-
veram acampados no Camping Municipal, deram exemplo de
organização e comprometimento social, através de realização
de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Benja-
mim, da Cidade de Engenheiro Coelho / SP,  pela participação no
XV Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turísti-
ca de Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras
homenagens a estes jovens e adolescentes que no tempo em
que estiveram acampados no Camping Municipal, deram exem-
plo de organização e comprometimento social, através de reali-
zação de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Flambo-
yant, da Cidade de Engenheiro Coelho / SP,  pela participação no
XV Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turísti-
ca de Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras
homenagens a estes jovens e adolescentes que no tempo em
que estiveram acampados no Camping Municipal, deram exem-
plo de organização e comprometimento social, através de reali-
zação de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Mensa-
geiros do Universo, da Cidade de Engenheiro Coelho / SP,  pela
participação no XV Campori da Apac, realizado no Camping da
Estância Turística de Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nos-
sas sinceras homenagens a estes jovens e adolescentes que
no tempo em que estiveram acampados no Camping Municipal,
deram exemplo de organização e comprometimento social, atra-
vés de realização de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Semea-
dores, da Cidade de Engenheiro Coelho / SP,  pela participação
no XV Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Tu-
rística de Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas since-
ras homenagens a estes jovens e adolescentes que no tempo
em que estiveram acampados no Camping Municipal, deram exem-
plo de organização e comprometimento social, através de reali-
zação de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Adven-
tus, da Cidade de Hortolândia / SP,  pela participação no XV
Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de
Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homena-
gens a estes jovens e adolescentes que no tempo em que esti-
veram acampados no Camping Municipal, deram exemplo de
organização e comprometimento social, através de realização
de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Águia
Dourada , da Cidade de Hortolândia / SP,  pela participação no
XV Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turísti-
ca de Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras
homenagens a estes jovens e adolescentes que no tempo em
que estiveram acampados no Camping Municipal, deram exem-
plo de organização e comprometimento social, através de reali-
zação de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Amiza-
de, da Cidade de Hortolândia / SP,  pela participação no XV
Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de
Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homena-
gens a estes jovens e adolescentes que no tempo em que esti-
veram acampados no Camping Municipal, deram exemplo de
organização e comprometimento social, através de realização
de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Chave
do Amor, da Cidade de Hortolândia / SP,  pela participação no XV
Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de
Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homena-
gens a estes jovens e adolescentes que no tempo em que esti-
veram acampados no Camping Municipal, deram exemplo de
organização e comprometimento social, através de realização
de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Duque
de Caxias, da Cidade de Hortolândia / SP,  pela participação no
XV Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turísti-
ca de Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras

homenagens a estes jovens e adolescentes que no tempo em
que estiveram acampados no Camping Municipal, deram exem-
plo de organização e comprometimento social, através de reali-
zação de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Fênix,
da Cidade de Hortolândia / SP,  pela participação no XV Campori
da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de Avaré
entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homenagens a
estes jovens e adolescentes que no tempo em que estiveram
acampados no Camping Municipal, deram exemplo de organiza-
ção e comprometimento social, através de realização de campa-
nha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Ipê Ama-
relo, da Cidade de Hortolândia / SP,  pela participação no XV
Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de
Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homena-
gens a estes jovens e adolescentes que no tempo em que esti-
veram acampados no Camping Municipal, deram exemplo de
organização e comprometimento social, através de realização
de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos parabenizações ao Clube de Desbravadores Lumina-
res, da Cidade de Hortolândia / SP,  pela participação no XV
Campori da Apac, realizado no Camping da Estância Turística de
Avaré entre os dias 9 a 12 outubro. Nossas sinceras homena-
gens a estes jovens e adolescentes que no tempo em que esti-
veram acampados no Camping Municipal, deram exemplo de
organização e comprometimento social, através de realização
de campanha de arrecadação de alimentos.
· Que seja oficiado a Direção da Escola Técnica Estadual de São
Paulo ETESP, para que estudem a possibilidade de implantarem
na cidade de Avaré, o Curso  Técnico de Edificações, sendo que
o mesmo tem despertado o interesse de muitas pessoas, além
de ser um importante curso de formação profissional.

GERMINAL PÉGOLI JUNIOR – 1º SECRETÁRIO
· Que seja oficiado à Secretaria Municipal dos Transportes e
Sistema Viários, para que haja rigor na fiscalização para o cum-
primento da Lei Municipal nº769 de 14/10/05 e do decreto muni-
cipal nº 1075 de 28/10/05, que disciplina os serviços de taxi na
cidade.
· Que seja oficiado à Secretaria Municipal dos Transportes e
Sistema Viários, para que forneça a essa Casa de Lei a relação
dos profissionais cadastrados com alvará de autorização e os
referidos pontos destes.
· Seja oficiado VOTOS  DE PARABENIZAÇÕES ao Exmo. Sr.
Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da Estância Turística de
Avaré, pelo empenho e realização de todas as conquistas nos
primeiros dez meses de governo da Estância Turística de Avaré.
· Que seja oficiado, VOTOS  DE PARABENIZAÇÕES, ao Conse-
lho Municipal da Criança e do Adolescente que através da Se-
cretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social,
realizou no dia 18 de Outubro do corrente ano a comemoração
da Festa do Dia da Criança no Horto Florestal.
· Que seja oficiado VOTOS  DE PARABENIZAÇÕES, ao Núcleo
Sudoeste Paulista de Ovinocultores (NSP/Avaré), pela partici-
pação na 22ª Expovelha e 5ª Expocabra, realizado no último dia
9 de Outubro do corrente ano na cidade de Lençóis Paulista, o
que proporcionou maior visibilidade aos criadores de Avaré e
Região.
· Que seja oficiado, VOTOS  DE PARABENIZAÇÕES, aos propri-
etários, da loja “Bugabu” inaugurada no último dia 8 de Outubro
do corrente ano, contribuindo para o desenvolvimento do co-
mércio e a geração de empregos em nossa cidade.
· Que seja oficiado, VOTOS DE PARABENIZAÇÕES, ao Centro
de Educação Infantil Jandira Pereira, pela iniciativa em promover
um evento entre a escola e a comunidade, com objetivo em
mostrar a importância dos cuidados com meio ambiente, e esti-
mulando o pensamento critico de todos os presentes.
· Que seja oficiado VOTOS DE PARABENIZAÇÕES, ao Museu do
Automóvel, pela realização da Confraternização Mensal deno-
minada como “Museu Vivo”, realizado no último dia 18 de Outu-
bro do corrente ano, assim buscando melhorias e manutenção
do Museu, ressalta – se que, o museu está com a nova exposi-
ção.
· Que seja oficiado, VOTOS DE PARABENIZAÇÕES, a artista
plástica ROSE VIECCO, pela exposição realizada na última quar-
ta –feira, no Teatro Municipal.
· Que seja oficiado, VOTOS DE PARABENIZAÇÕES, a toda equi-
pe do Teatro Criança  Ecológica, que no último dia 22 de Outubro
do corrente ano, realizou duas apresentações, no Ginásio Muni-
cipal de Esportes “Kim Negrão”, que na oportunidade as crian-
ças presentes aprenderam valorizar mais meio ambiente.

BENEDITO BRAZ FERREIRA
· Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através
do setor competente informe a esta Casa de Leis sobre a possi-
bilidade de instalar placas denominativas em todas as ruas, be-
cos, travessas e demais logradouros da cidade, os quais, além
de constar o nome atualizado da via e/ou logradouro, também
conste o CEP, pois isso facilitaria não só a vida dos nobres
carteiros, mas também de todos os moradores da cidade que há
tempos reivindicam tal benfeitoria.

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
· REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as
formalidades regimentais, solicitar de S. Excia o Prefeito da Es-
tância Turística de Avaré, Sr. Rogélio Barchetti Urrêa,  informar a
esta Casa de Leis  quando será fixada a data da real  implanta-
ção do “Teste da Orelhinha” nas crianças nascidas sob a prote-
ção assistencial do Poder Público Municipal, objeto de nosso
Requerimento 360, de 2 de março deste ano,  o que – sem
dúvida – será uma grande realização  do Governo de Sua Exce-
lência, fato já divulgado pela imprensa, inclusive o Semanário
Oficial. Vale ressaltar que esse procedimento com os recém
nascidos avareenses  é atribuição exclusiva dos profissionais
da área de fonoaudiologia.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
· Para que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal Rogélio
Barcheti Urrrêa, para que estude a possibilidade através do
setor competente de efetuar o pagamento adicional de insalubri-
dade ao funcionário público Roberto Carlos Trench, atua nos
serviços de apoio do Cemitério Municipal.
· Para que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal Rogélio
Barcheti Urrrêa, para que estude a possibilidade  através do
setor competente  de efetuar o pagamento adicional de insalu-
bridade ao funcionário público Fernando Agudo Fileto, Interven-
tor do Cemitério Municipal.
· Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
Fabiana Cristina de Oliveira, pelo apoio como voluntária nos ser-
viços prestados no remapeamento do Cemitério Municipal, sen-
do um exemplo de dedicação ao município.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
· Para que a Mesa Diretora informe, com relação à construção
do novo prédio da Câmara Municipal, qual a situação atual da
obra, qual o valor gasto até agora e quanto ainda será gasto e
qual a previsão de conclusão da obra.

RODIVALDO RIPOLI
· Que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal Rogélio Bar-
chetti Urrêa a saber: Qual o setor responsável pela manutenção
do terminal de ônibus circular, localizado na Avenida Major Ran-
gel, no centro de Avaré.
· Seja oficiado a Vossa Excelência Meritíssima Juíza da 17º
Zona Eleitoral da Comarca de Avaré, Dra Luciana Mendes Si-
mões, reiterando informações a respeito da possibilidade de se
instalar um posto de votação eleitoral na Escola do Balneário
Costa Azul às margens da Represa.
· REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as
formalidades regimentais, que seja oficiado a Diretoria da Sa-
besp para que informe a essa Casa de Leis informações sobre
o Atendimento à População, principalmente quando há problema
de falta de água nos Bairros da Cidade, a saber:  Porque a
Sabesp não faz como a CPFL que ao resolver problemas na
Rede Elétrica ou promover quaisquer consertos, informar com
bastante antecedência a População, através de meios de comu-
nicação como Rádios, Jornais entre outros, deixando assim, a
População preparada para emergências.
· Que seja oficiado ao Prefeito Municipal da Estância Turística de
Avaré, Rogelio Barchetti, para que informe a essa Casa de Leis,
sobre a possibilidade de implantar o Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil (PETI) no Município de Avaré. O programa
está disponibilizado a todos os municípios por meio da identifica-
ção das situações de trabalho infantil, cabendo à Secretaria
Municipal de Assistência Social realizar o cadastramento das
famílias, crianças e adolescentes no CadÚnico e ofertar o servi-
ço socioeducativo no âmbito de seu território.
· Que seja oficiado ao excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor
Rogelio Barcheti Urrêa, à respeito da instalação de cursos em
benefício para a população Avareense, a saber: Porque o muni-
cipio ainda não  procurou entrar em contato com o senai, ou
mesmo o senac, para podermos ter em avaré, a instalação de
cursos de costureira, pois entendemos que muitas pessoas
poderiam ser beneficiadas, já que a demanda de empresas de
confecções é grande em avaré.
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ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
· Seja encaminhado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, cópia do Projeto de Rees-
truturação do Cemitério Municipal, para estudo e viabilização em
nosso município.
· Sejam oficiados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES
ao jogador avareense “BARAKA”, pela brilhante atuação na 2ª
Divisão do Campeonato Paulista, o que lhe resultou na contrata-
ção para atuar na 1ª Divisão, através do Clube Mogi-Mirim, cir-
cunstância que, indubitavelmente, o revelará para os grandes
clubes.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré solicitando informações se a
cidade aderiu ao programa Agente Jovem do Governo Federal.
· Considerando que diariamente estudantes e trabalhadores uti-
lizam o terminal rodoviário do nosso município, são abordados
pelos respectivos andarilhos e alguns habitualmente alcooliza-
dos, acabam produzindo pertubações com os transeuntes, seja
oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, solicitando a seguinte informação.
Qual o programa social que está sendo desenvolvido no Municí-
pio para atendimento e inclusão de moradores de rua e migran-
tes itinerantes?
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe a este Legisla-
tivo o que segue: Existe a possibilidade de se ter um crematório
destinado exclusivamente à incineração de animais? Se negati-
vo, existe a possibilidade da Prefeitura Municipal terceirizar este
trabalho?
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe se existe a
possibilidade de instalar no recinto da Emapa, por ocasião das
festas lá realizadas, um posto de informações turísticas, quer
para divulgação de nossas festas, quer para melhores esclare-
cimentos sobre nosso potencial turístico.
· Considerando que a língua brasileira de sinais (LIBRAS) é a
língua gestual usada pela maioria dos surdos brasileiros e reco-
nhecida pela Lei Federal nº 10.436, de 24 de abril de 2002 e
regulamentada pelo Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de
2005;
Considerando que a Lei no 10.098/00, no Art. 18, atribui ao
poder público mecanismos de implementação para a formação
de profissionais intérpretes de escrita em braile, língua de sinais
e de guias-intérpretes, para facilitar qualquer tipo de comunica-
ção direta à pessoa com deficiência sensorial e com dificuldade
de comunicação; seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti,
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, solicitando as
seguintes informações:
1 ) Existe alguma parceria e ou convênio com entidades que tem
por finalidade atender crianças, adolescentes e adultos porta-
dores de deficiência auditiva?
2 ) A Administração Municipal já capacitou o seu quadro de
servidores e de outras instituições públicas ou privadas volta-
das para o atendimento que se faz necessário conforme a legis-
lação, para que possam atuar na comunicação da Língua Brasi-
leira de Sinais – LIBRAS, o que dispõe o art.14 §3º do Decreto nº
5.626?
Em caso negativo: Qual o óbice?
3 ) Existe rede de informação entre as Secretarias de Saúde e
Educação para atendimento dos portadores de Deficiência Au-
ditiva?
Em caso positivo: Quais são ações desenvolvidas para atendi-
mento e garantia dos direitos dos portadores?
Em caso negativo: Qual o óbice?
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe se existe a
possibilidade de serem confeccionados cartões postais dos lo-
gradouros públicos e belezas naturais do nosso município, bem
como a divulgação dos mesmos nas festas realizadas como por
exemplo, a Emapa, Potro do futuro, Mangalarga e Quarto de
Milha, excelente forma de divulgarmos nossos pontos turísticos
e nossas belezas, incentivando aquele que somente fica no
recinto, a explorar melhor a cidade e o comércio local.

Ouvidoria Municipal:

0800-7700133

INDICE ESTIMADO POPULACIONAL: 3.800 Habitantes
PREFEITO MUNICIPAL: ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
DIRETOR DA OUVIDORIA MUNICIPAL: JOÃO FIDELIS

O presente relatório tem por finalidade demonstrar os resulta-
dos obtidos através das atividades realizadas no dia 24 de
Outubro de 2.009, no EMEB D.“Anna Novaes Carvalho”, du-
rante o evento Ação Social – “Prefeitura no Bairro”.

1. GABINETE DO PREFEITO:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Atendimento do Prefeito 250
TOTAL 250

2. FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Fotos para RG 104
Cortes de Cabelos 53
Atendimentos Diversos 6
TOTAL 163

3. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Clínico Geral 41
Oftlamologia 74
Exames de Papanicolaou 10
Pediatra 19
Ginecologia 28
Teste de Glicemia Capilar 131
Aferição de Pressão Arterial 117
Mamografia 10
Orientações sobre câncer de mama 21
Distribuição de preservativos masculino 500
Distribuição de preservativos feminino 50
Distribuição de remédios 35
Vacinação 17
Atendimentos DEMEP 52
TOTAL 1105

4. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO:
 ATENDIMENTOS VISITANTES
Informações sobre a Cidade 15
TOTAL 15

5.  COORDENADORIA DA SAÚDE BUCAL:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Exames Clínicos 139
Orientaçõe e distribuição de kits 155
TOTAL 294

6. VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Orientações sobre Dengue 94
Reclamações 1
Distribuição bexigas personalizadas 600(não entra
na estimativa)
TOTAL 95

7. SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO:
· BANCO DO POVO:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Informações e reclamações 11
 TOTAL 11

8. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL-
VIMENTO SOCIAL:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Bolsa Família 5
TOTAL 5

9.  SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Prática de esportes 163
TOTAL 163

10. SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Formulários Projeto “Minha Casa Minha Vida”    4
Habitacional    5
TOTAL    9

11.  SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA:

RELATÓRIO DO EVENTO AÇÃO SOCIAL –“PREFEITURA NO BAIRRO”
LOCAL DO EVENTO: EMEB  D.“ANNA NOVAES CARVALHO” – BAIRRO BRÁS

DIA 24 DE OUTUBRO DE 2009.
 BAIRROS ABRANGIDOS: IPIRANGA, BRÁS E SÃO LUIS

 ATENDIMENTOS    QUANTIDADE
Biblioteca Itinerante    65
Exposição de Poesias e Museu    15
TOTAL    80

12.  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA:
 ATENDIMENTOS    QUANTIDADE
Distribuição de vermífugos    123
Orientações    117
TOTAL    240

13.  SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE:
 ATENDIMENTOS    QUANTIDADE
Aula com materiais recicláveis    42
TOTAL    42

14.  SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO:
· Confecção de 05 (cinco) faixas;
· Confecção de 5.000 (cinco mil) panfletos;
· Contratação de carro de som;
·  Realização da cobertura e registro através de fotografias dos
vários momentos do evento;

15.  CEREST:
ATENDIMENTOS    QUANTIDADE
Visita ao mural de empregos,
teste vocacional e elaboração
de curriculum    12
TOTAL    12

16.  CEBRAC:
ATENDIMENTOS    QUANTIDADE
Visita ao mural de trabalho    22
Teste Vocacional    37
Currículum    18
TOTAL    77

17.  POSTO BIZUNGÃO
ATENDIMENTOS    QUANTIDADE
Orientação sobre Doação de Órgãos    65
TOTAL    65

18.  FACULDADE EDUVALE:
ATENDIMENTOS    QUANTIDADE
Atendimento Jurídica    22
TOTAL    22

19.  SABESP:
ATENDIMENTOS    QUANTIDADE
Solicitação de serviços e informações    409
Distribuição de água    1600 (não entra
na estimativa)
TOTAL    409

20.  DELEGACIA DE IDENTIFICAÇÃO:
ATENDIMENTOS    QUANTIDADE
Expedição de 1.ª e 2.ª Vias de RG    154
TOTAL    154

21.  PROCON:
ATENDIMENTOS    QUANTIDADE
Entrega de código de defesa do consumidor     7
Atendimentos     8
TOTAL    15

22.  CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL:
ATENDIMENTOS    QUANTIDADE
Atendimentos    20
Casamento Comunitário    6
TOTAL    32

23.  ETEC:
ATENDIMENTOS    QUANTIDADE
Atendimentos    24
TOTAL         54

23.  PAT:
ATENDIMENTOS    QUANTIDADE
Carteira de trabalho   04
TOTAL        04

TOTAL GERAL ....................................................3.280  Habitan-
tes = 86,31% da população estimadano Bairro.
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Envie suas sugestões, reivindicações ou criticas:

Nome: _______________________________________________________________________
End.:  _____________________________________________________  n°: _____________
Bairro: ____________________________________________  Tel.: ______________________
Quer enviar para Secretaria ou Departamento? _______________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Local para entrega: Praça Juca Novaes, 1169 - Paço Municipal - Secretaria de Comunicação
AGRADECEMOS SUA PARTICIPAÇÃO

CANAL DO CIDADÃO

Secretarias de Saúde da região
reúnem-se em Avaré

Para discutir políti-
cas públicas de Saúde,
secretários municipais
da área reuniram-se no
Villa Verde Hotel e na
Câmara de Vereadores
de Avaré.

O encontro foi mo-
tivado pela proposta do
Ministério da Saúde que
oferece um curso com
duração de um ano para
todos os agentes muni-
cipais ligados ao setor,
principalmente secretá-
rios.

Monitorada por uma
equipe do Hospital Sí-
rio Libanês, a iniciativa
obriga, no seu final, que
cada região apresente
um projeto visando al-
cançar melhorias no

Índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH).

Essa proposta foi
idealizada devido ao
baixo desempenho do
Brasil na área de saúde
(75ª posição no IDH).
Segundo pesquisa rea-
lizada, há 30 anos o país
não avança no setor sa-
nitário, ficando atrás de
países como Argentina,
Uruguai e Chile.

A expectativa dos
participantes é de que o
curso permita o aprimo-
ramento nos serviços de
Saúde oferecidos aos
cidadãos, refletindo em
melhorias concretas na
qualidade de vida da
população.

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

Prosseguem os investimentos em infraestrutura

para o Distrito Industrial

Integrantes de Se-
cretarias de Governo e
dirigentes municipais es-
tiveram reunidos com
diretores da Cia. de Sa-
neamento Básico do
Estado São Paulo (Sa-
besp) no Distrito Indus-
trial Paineiras para
acompanhar as obras já
iniciadas de instalação
de rede coletora de es-
gotos em mais um tre-
cho da Avenida Dongui-
nha Mercadante.

A Prefeitura de Ava-
ré já solicitou da con-
cessionária a continuida-
de das obras em outros
trechos visando o aten-
dimento, no mais curto
espaço de tempo pos-
sível, em toda área, da
infra-estrutura necessá-
ria.

As obras vão permi-
tirque a otimização de

toda a área industrial
para instalação ou ade-
quação de novos em-
preendimentos do setor.

O asfaltamento da
Avenida Donguinha
Mercadante é uma das
etapas a serem iniciadas
em breve, segundo in-
formações da Secreta-
ria Municipal de Obras.

COMUNICAÇÃO

S A Ú D E :

C O M U N I C A D O :

O Setor de Patrimônio/Cadastro Municipal in-
forma aos interessados que para efetuar transferên-
cia de propriedade de imóveis, o contribuinte deve
dirigir-se ao referido setor no Centro Administrati-
vo Municipal munido de alguns dos seguintes do-
cumentos: Escritura, Certidão de Matrícula, Con-
trato com Banco, Sentença Transitada em Julgado
(original e cópia) I T B I.

Para maiores informações basta ligar nos tele-
fones 14 3711 2541 - 37112563

COMUNICADO
Nesta sexta-feira, dia 30 de outubro

de 2009, as repartições públicas

municipais estarão fechadas devido

a ponto facultativo pelo feriado do

Dia do Funcionário Público.

Ouvidoria Municipal: 0800-7700133

C O M U N I C A D O :

A Banda Municipal de Avaré comunica que es-
tão abertas as inscrições para aulas gratuitas de Cla-
rineta, Sax, Trompete, Percussão e Trombone.

Aulas no Cineclube Avaré (CAC) -  Rua Rio de
Janeiro, 1763, das 8h30 às 16h30 – com o maestro
Dirceu Góes.
Cursos gratuitos de Coral, Violino e Teatro.
Informações pelo telefone 3711-2585 com Cíntia

DIVULGAÇÃO


