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C O M E M O R A Ç Õ E S :

Desfile abrilhanta as comemorações do Sesquicentenário
Os alunos da Rede

Municipal de Ensino fize-
ram bonito no Desfile Cí-
vico de domingo, dia 18,
que abrilhantou as come-
morações dos 150 Anos
de Avaré, comemorados
no dia 15 de setembro, dia
da Padroeira da cidade.

O espetáculo propor-
cionado pelos alunos

emocionou a multidão de
pessoas que comparece-
ram para prestigiar o des-
file. Durante todo o tra-
jeto pela Rua Rio de Ja-
neiro, os alunos homena-
gearam várias personali-
dades de Avaré, que se
destacaram em suas mais
diversas profissões.

Página 18 e 19.

As escolas municipais fizeram bonito no Desfile Cívico

Academia ao Ar Livre e
Iluminação de Quadra de

Futebol Suíço são entregues

Moradores do bairro prestigiam a inauguração
da Academia ao Ar Livre

Na manhã de sába-
do, 17, dentro das co-
memorações dos 150
anos de Avaré, mais uma
Academia ao Ar Livre
foi entregue, desta vez
na Praça Armando de
Paula Assis, na Vila Jar-

dim, obra executada em
parceria com a Associa-
ção Desportiva da Polí-
cia Militar (ADPM),
presidida pelo policial
militar Borges, morador
do Bairro.

Página 36.

Inaugurada em Avaré a sede do SAMU Regional Vale do Jurumirim
Está quase tudo pron-

to para que o Serviço de
Atendimento Médico de
Urgência – SAMU 192
possa começar a atender
a região do Vale do Juru-
mirim. Na última quinta-
feira, 22, na Estância Tu-
rística de Avaré, foi inau-
gurada a sede regional do
SAMU, que ficará na Rua
Lázaro do Amaral Leite,
394. Página 12. Equipe do SAMU Regional Vale do Jurumirim

Como emprestar dinheiro do Banco do Povo Paulista?
Página 35.
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M E I O   A M B I E N T E :

PROGRAMAÇÃO
10h30 – Abertura Oficial
11h00 – Entrega do Certificado da “Brigada Muni-
cipal”
11h30 – “Plantio” Bosque das Cerejeiras
12h00 – INTERVALO
13h00 – Jurandir (Pop Popular)
14h00 – Gincana com o Palhaço Pirim Pim Pim
14h30 – Cinema Ambiental
15h00 – Grupo de Capoeira Prof. Leandro
15h30 – Oficina de Arranjos Florais
16h00 – Escola de Dança do Ventre Mabruc
16h30 – Leonardo Pires & Kazé (Sertanejo Variado)
18h00 – Encerramento

STANDS EXPOSITORES
Reciclarte – Artesanato de materiais recicláveis e
reaproveitáveis
- Floriculturas
- Orquidários
- Artesãos de Avaré
- Exposição de fotos voltado ao Meio Ambiente

STANDS INSTITUCIONAIS
VISA – VIGILÂNCIA SANITÁRIA – COMBATE A
DENGUE
BIBLIOTECA VOLANTE MUNICIPAL
OFICINA DE ARRANJO FLORAL

Secretaria irá promover a “V Festa da Primavera”

COMUNICADO
A Secretaria da Fazenda convida a
população em geral para participar na
elaboração do orçamento público para
o ano de 2012, enviando suas pro-
postas para os presidentes de Bairro.

No mês de setembro,
Avaré comemora seu ani-
versário de 150 anos e
dentro da programação
das festividades, a Secre-
taria do Meio Ambiente
promoverá a V Festa da
Primavera em parceria
com o Horto Florestal,
neste domingo, 25.

O evento terá início às,
onde após a abertura ofi-
cial será feito o plantio de
uma muda simbolizando a
festa. Durante todo o pe-
ríodo, ocorrerão shows

artísticos, oficinas de ar-
ranjos florais, exposição
de artesanato com materi-
ais recicláveis e cinema
voltado a Educação Am-
biental.

Também contará
com a presença da Vigi-
lância Sanitária, Abrigo
Piccolina, Reciclarte e
artesãos de Avaré, além
do sorteio de orquídeas
da orquidária Thaiys
Patricia Taniguchi e dis-
tribuição de pipocas e
algodão doce.
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Equipe do SAMU de Avaré

Inaugurada em Avaré a sede do
SAMU Regional Vale do Jurumirim

Está quase tudo pron-
to para que o Serviço de
Atendimento Médico de
Urgência – SAMU 192
possa começar a atender
a região do Vale do Juru-
mirim. Na última quinta-
feira, 22, na Estância Tu-
rística de Avaré, foi inau-
gurada a sede regional do
SAMU, que ficará na
Rua Lázaro do Amaral
Leite, 394.

Segundo o coordena-
dor médico, Dr. Rodrigo
Macarieli Côrrea, a inau-
guração da sede foi de ex-
trema importância para
que o Ministério da Saú-
de, através de uma visita
técnica, dê o seu aval
para que as ambulâncias
e toda a equipe iniciem
seus trabalhos. Os técni-
cos do Ministério da Saú-
de estarão em Avaré no
dia 29 de setembro e a
previsão é de que o
SAMU Regional Vale do
Jurumirim esteja em ple-
na atividade já na primei-
ra semana de outubro.
Autoridades de Avaré e
região estiveram presen-
tes na cerimônia. Após a
inauguração, as ambulân-
cias do SAMU saíram em
carreata pela cidade.

SAMU 192
O SAMU 192 faz par-

Viaturas do SAMU de Avaré e região

Equipe do SAMU Regional Vale do Jurumirim

te da Política Nacional de
Urgências e Emergênci-
as, de 2003, e ajuda a or-
ganizar o atendimento na
rede pública prestando
socorro à população em
casos de emergência.
Através dele, o governo
federal está reduzindo o
número de óbitos, o tem-
po de internação em hos-
pitais e as sequelas de-
correntes da falta de so-
corro precoce. O servi-
ço funciona 24 horas por
dia com equipes de pro-
f issionais  de saúde,
como médicos, enfer-
meiros, auxiliares de en-
fermagem e socorristas
que atendem às urgênci-
as de natureza traumáti-
ca, clínica, pediátrica, ci-
rúrgica, gineco-obstétri-
ca e de saúde mental da
população.

O SAMU realiza o
atendimento de urgência
e emergência em qual-
quer lugar: residências,
locais de trabalho e vias
públicas, contando com
as Centrais de Regulação,
profissionais e veículos
de salvamento. As Cen-
trais de Regulação têm
um papel primeiro e in-
dispensável para o resul-
tado positivo do atendi-
mento, sendo o socorro

feito após chamada gra-
tuita, para o telefone 192.
Essa ligação é atendida
por técnicos que identifi-
cam a emergência e, ime-
diatamente, transferem o
telefonema para o médi-
co regulador. Esse profis-
sional faz o diagnóstico
da situação e inicia o
atendimento no mesmo
instante, orientando o pa-
ciente, ou a pessoa que
fez a chamada, sobre as
primeiras ações.

Ao mesmo tempo, o
médico regulador avalia
qual o melhor procedi-
mento para o paciente:
orienta a pessoa a procu-
rar um posto de saúde;
designa uma ambulância
de suporte básico de vida,

AGENDE SUA CONSULTA NA
COMODIDADE DE SUA CASA

0800-7701920
NESSE GOVERNO, ACABAMOS COM AS FILAS E

AUMENTAMOS PARA 10 MIL CONSULTAS TODO MÊS.

com auxiliar de enferma-
gem e socorrista para o
atendimento no local; ou,
de acordo com a gravi-
dade do caso, envia uma
UTI móvel, com médico
e enfermeiro. Com poder
de autoridade sanitária, o
médico regulador comu-
nica a urgência ou emer-
gência aos hospitais pú-
blicos e, dessa maneira,
reserva leitos para que o
atendimento de urgência
tenha continuidade.
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/11 –  PROCESSO Nº 359/11

Objeto: Aquisição de adubos e calcários para a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente.
Recebimento das Propostas: 13 de outubro de 2011, das 9:00 às
14:30 horas.
Abertura das Propostas: 13 de outubro de 2011, das 14:35 às 14:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 13 de outubro de 2011, às 15:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax
(14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br – Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 08 de setembro de 2011 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/11 –  PROCESSO Nº 377/11
Objeto: Aquisição de autoclave para o PSF Duílio Gambini.
Recebimento das Propostas: 11 de outubro de 2011, das 9:00 às
13:30 horas.
Abertura das Propostas: 11 de outubro de 2011, das 13:35 às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 11 de outubro de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax
(14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br – Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 08 de setembro de 2011 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/11 –  PROCESSO Nº 378/11
Objeto: Aquisição de cartuchos originais para as EMEB’s de Educa-
ção Infantil e Secretaria de Educação.
Recebimento das Propostas: 07 de outubro de 2011, das 9:00 às
13:30 horas.
Abertura das Propostas: 07 de outubro de 2011, das 13:35 às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 07 de outubro de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax
(14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br – Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 06 de setembro de 2011 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/11 –  PROCESSO Nº 379/11
Objeto: Aquisição de eucalipto, arame farpado e grampo de cerca
para a Secretaria do Meio Ambiente.
Recebimento das Propostas: 13 de outubro de 2011, das 9:00 às
13:30 horas.
Abertura das Propostas: 13 de outubro de 2011, das 13:35 às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 13 de outubro de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax
(14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br – Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 06 de setembro de 2011 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/11 –  PROCESSO Nº 389/11
Objeto: Aquisição de bebedouro para o PAS Vera Cruz.
Recebimento das Propostas: 14 de outubro de 2011, das 9:00 às
13:30 horas.
Abertura das Propostas: 14 de outubro de 2011, das 13:35 às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 14 de outubro de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax
(14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br – Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 14 de setembro de 2011 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/11 –  PROCESSO Nº 400/11
Objeto: Aquisição de móveis de escritório para a Central de Regulação
do SAMU.
Recebimento das Propostas: 06 de outubro de 2011, das 9:00 às
14:30 horas.
Abertura das Propostas: 06 de outubro de 2011, das 14:35 às 14:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 06 de outubro de 2011, às 15:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax
(14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br – Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 21 de setembro de 2011 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL  Nº 083/11 –  PROCESSO Nº 394/11
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de implan-
tação de arranjos de plantas em floreiras no Terminal Rodoviário de Avaré.
Data de encerramento: 06 de outubro de 2011, das 9:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 06 de outubro de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 23 de setembro de 2011 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL  Nº 084/11 –  PROCESSO Nº 395/11
Objeto: Aquisição de 02 veículos tipo cargo, na modalidade frotista,
adaptados em ambulâncias de simples remoção.
Data de encerramento: 06 de outubro de 2011, das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 06 de outubro de 2011, 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 setembro de 2011 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL  Nº 085/11 –  PROCESSO Nº 396/11
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de
exames sorológicos e imunológicos.
Data de encerramento: 07 de outubro de 2011, das 9:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 07 de outubro de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 23 de setembro de 2011 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL  Nº 086/11 –  PROCESSO Nº 397/11
Objeto: Contratação de serviço de mão de obra para pintura de sina-
lização viária horizontal.
Data de encerramento: 10 de outubro de 2011, das  9:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 10 de outubro de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 23 de setembro de 2011 – Érica Marin Henrique –
Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL  Nº 087/11 –  PROCESSO Nº 401/11
Objeto: Retífica completa do motor 1.600 a AR, do veículo placa CPV 4210.
Data de encerramento: 11 de outubro de 2011, das 9:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 11 de outubro de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 23 de setembro de 2011 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 089/11
 PROCESSO Nº 357/11

Objeto: Aquisição de leite/complemento alimentar para pacientes da
Secretaria da Saúde,.
Recebimento das Propostas: 17 de outubro de 2011, das 9:00 às
13:30 horas.
Abertura das Propostas: 17 de outubro de 2011, das 13:35 às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 17 de outubro de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax
(14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br – Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 21 de setembro de 2011 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

CONCORRÊNCIA  PÚBLICA  Nº 009/11 – PROCESSO Nº 399/11
Objeto: Concessão do espaço da área de alimentação no Camping Municipal.
Data de encerramento: 28 de outubro de 2011, às 9:30 horas,  Dep. Licitação.
Data de abertura: 28 de outubro de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 23 de setembro de 2011 – Érica Marin Henrique –
Presidente da CPJL.

TOMADA DE PREÇOS  Nº 016/11 – PROCESSO Nº 398/11
Objeto: Construção do Centro de Valorização do Idoso – Projeto Quero Vida.
Data de encerramento: 17 de outubro de 2011, às 9:30 horas,  Dep.
Licitação.
Data de abertura: 17 de outubro de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 23 de setembro de 2011 – Érica Marin Henrique –
Presidente da CPJL.

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL  Nº 281/11
Fica RESCINDIDO UNILATERALMENTE o contrato na modalida-
de PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/11 – Processo nº 006/11, que
fazem entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa BERNARDO & CAZELLA PRODUÇÕES E EVENTOS
LTDA, objetivando a organização e realização do Evento referen-
te à Prova de Montaria em Touros e Cavalos (Rodeio) de Avaré,
no Parque de Exposições Dr. Fernando Cruz Pimentel, a ser rea-
lizada nos dias 08 a 17 de abril de 2011. A presente rescisão tem
fundamento legal nos artigos 78, inciso I c/c 79, inciso I, § 1º da
Lei 8.666/93. Rescindido em: 21/09/11 – Rogélio Barchetti Urrêa
– Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 001/10 – Processo nº 005/10 – Contrato nº 133/10,
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa IMPREJ  ENGENHARIA  LTDA, objetivando a Construção
do Fórum de Avaré, com prorrogação até 12 de Janeiro de 2012 –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

LEGISLATIVO

PROPOSITURAS SESSÃO 12-09-2011
INDICAÇÕES

MARIALVA ARAUJOD E SOUZA BIAZON – PRESIDENTA
- para que através do setor competente estude a possibilidade de
instalação de 02 (dois) redutores de velocidade (lombadas) nos dois
declives da Rua Geraldo José Silvestre, no bairro Avaré I.

ROBERTO ARAUJO – VICE-PRESIDENTE
- para que através do Departamento competente, providencie em ca-
ráter de URGÊNCIA redutores de velocidade e/ou lombada na Av. Salim
Antonio Curiati, próximo ao “Ponto de Ônibus”, que fica nas imedia-
ções do numero 821, tendo em vista que os veículos trafegam em
altíssima velocidade pelo citado local, além do que motoristas
desqualificados promovem “rachas” durante o período noturno, po-
dendo causar atropelamentos e acidentes com vitimas fatais.
- para que através do Departamento competente, estude a possibili-
dade de renovar o Decreto Municipal nº 1359/2007, que instituiu o
nome da Rua João Silvestre, no Bairro: “Jardim das Orquídeas”, vez
que a Rua João Silvestre já existe em nosso município no Bairro:
“Jardim Paineiras”, que foi instituído através do Decreto Municipal nº
1746/2008. Após a devida revogação do Decreto Municipal nº 1359/
2007 que seja esta via pública denominada com o nome do saudoso
Doutor Arnaldo Vieira dos Santos, falecido no dia 03 de setembro de
2011, uma vez que o mesmo foi o idealizador do Empreendimento
“Jardim das Orquídeas”, sendo assim uma justa homenagem ao nos-
so querido e amigo de Avaré, Doutor Arnaldo Vieira dos Santos.

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO – 1º SECRETÁRIO
- para que através da Secretaria Competente, tome as devidas providenci-
as no sentido de tapar buracos existentes na Rua José Forte – (B. Ipiranga).

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
- providenciar a limpeza e manutenção das luminárias da cidade.
Reivindicação  enviada a este Vereador pelo Sr. Jorge Silva,  depois
de observar que essas luminárias, com o passar do tempo, vão fican-
do cada vez mais sujas, com perda de sua eficiência. A manutenção
ora sugerida resultará em ruas mais iluminadas no período noturno.
- Ao prefeito para para denominar uma rua ou logradouro público de
nossa cidade com o nome do Dr. João Elias. O Dr. João Elias foi
cirurgião dentista em Avaré durante muitos anos, aqui constituiu famí-
lia  e participou de atividades sociais e filantrópicas, prestando rele-
vantes serviços à comunidade. Com essa indicação, acreditamos que
estaremos fazendo justiça a esse profissional e cidadão digno que
viveu e trabalhou em nossa cidade.
- tendo em vista a recente inauguração de uma unidade do programa
“ACADEMIA AO AR LIVRE”  ao lado da pista de “skate”, na Avenida
Misael Euphrasio Leal, como medida preventiva e mesmo como se-
gurança para os freqüentadores  especialmente  jovens que ainda não
atingiram a maioridade,     determinar à Guarda Municipal responsabi-
lizar-se pela proteção dos freqüentadores, até  mesmo apurando sus-
peitas diante de situações anormais de qualquer natureza.

JAIR CANOVAS ALVES FERREIRA
- para que através do setor competente providencie manutenção nos
postes de energia elétrica da Rua Mato Grosso, no Bairro Brás I, bem
como limpeza e manutenção de terrenos, praças e jardins e opera-
ção tapa-buracos por todo bairro.
- para que através do setor competente determine operação tapa-
buracos na Rua Ludovico Lopes de Medeiros, no Bairro Vila Timóteo,
bem como troca das luminárias pois o trecho é mal iluminado e isso
põe em risco a segurança dos pedestres.
- para que através do setor competente providencie troca das luminá-
rias na Rua José Miguel Paixão, no Bairro Jardim Tropical, bem como
limpeza e manutenção de terrenos, praças e jardins e operação tapa-
buracos por todo bairro.
- para que através do setor competente providencie manutenção das
lâmpadas elétricas na Rua São Paulo, no Centro, bem como limpeza
e manutenção das vias, praças e terrenos da referida localidade e
conserto de buracos na citada via.
- para que através do setor competente providencie coleta de lixo
regular, da Rua Espírito Santo, para onde os moradores também so-
licitam a operação tapa-buracos em todo o bairro.
- para que através do setor competente providencie que seja feita uma
maior vistoria e fiscalização nas bicicletas que transitam na contra-
mão, trazendo transtorno ao trânsito e perigo aos pedestres, da Rua
Mato Grosso, bem como operação tapa-buracos em todo bairro.
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PAULO DIAS NOVAES FILHO
- para que encaminhe, com a máxima urgência, os documentos que
estão faltando ao projeto de lei que visa regularizar e atualizar os
salários dos funcionários das unidades do Programa Estratégia Saú-
de da Família (ESFs) de Avaré, para que a referida propositura possa
ser votada pela Câmara Municipal.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
- para que através da Secretaria competente, institua no site da Pre-
feitura Municipal da Estância Turística de Avaré a possibilidade para
emissão de Boletos de Tributos (IPTU, ISS, TAXA DE LICENÇA E
OUTROS), Dívida Ativa e Certidões, via internet, o que facilitaria enor-
memente a vida dos contribuintes, otimizaria o tempo para obtenção
de tais documentos, diminuiria a ida dos mesmos ao Centro Adminis-
trativo para obtenção de tais documentos, sem contar a diminuição
dos serviços aos funcionários e significativa economia ao município
(papéis, tonner, energia).
- para que viabilize através da Secretaria Municipal de Saúde, estu-
dos no sentido de promover a conscientização sobre a epilepsia à
população de Avaré.
- determinar ao órgão competente estudos visando instituir o Fundo
Municipal de Bem-Estar Animal e Saúde Pública – FAN.
- que se digne determinar à Seção Competente, laboriosos estudos
visando à implantação de cursos de capacitação para preparar leigos
a identificar e socorrer pessoas em situações de parada
cardiorrespiratória.
- para que , através do setor competente, determine que o caminhão
de coleta de lixo passe com regularidade na Avenida Salim Antonio
Curiati, nas proximidades do Bom Samaritano e do 2 DP.
- para que através do setor competente, determine as providências
necessárias objetivando maior cuidado e zelo com o parque da CAIC,
bem como, com os brinquedos lá instalados, visto que, os
frequentadores estão reclamando da cerca de bambu danificada em
volta do parque, da areia que não é trocada com freqüência, dos detri-
tos de construção lá depositados, das sujeiras deixadas por animais
domésticos, bem como da manutenção dos brinquedos, os quais já
estão quebrados, colocando em risco a segurança de quem utiliza
aquele espaço, principalmente as crianças.

REQUERIMENTOS
MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON – PRESIDENTA

- que sejam oficiados “votos de aplausos, parabenizações e reconhe-
cimento” a toda equipe do Jornal A COMARCA, pela passagem dos
20 anos de fundação deste que é um dos mais tradicionais órgãos de
imprensa de Avaré e região.
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística de
Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, a fim de que através da Secreta-
ria Municipal da Educação envie a esta Casa Legislativa Projeto de Lei
tornando obrigatória as aulas de natação no currículo escolar da edu-
cação básica, aulas essas que deverão ser ministradas por um profes-
sor licenciado em Educação Física, ou por monitores com formação
em natação, desde que sob orientação do responsável técnico.
- que sejam oficiados votos de “APLAUSOS e PARABENIZAÇÕES”
ao Comando do 53º Batalhão de Polícia Militar, na pessoa do
Excelentíssimo Tenente Coronel Antonio Carlos Loriano, pela obten-
ção da Medalha de Bronze no Prêmio Paulista de Qualidade da Ges-
tão, outorgado pelo Instituto Paulista de Excelência da Gestão.
- que sejam oficiados “votos de aplausos e parabenização” à Diretoria
da Faculdade Sudoeste Paulista (FSP), na pessoa da Coordenadora
do Curso de Veterinária, Professora Doutora Glenda Maris de Barros
Tartaglia extensivos aos demais alunos e professores, pela passa-
gem do DIA DO VETERINÁRIO.
- para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogelio Barcheti Urrêa, a fim de que informe a
esta Casa de Leis qual o motivo de apenas uma parte do quadro de
funcionários da Cozinha Piloto de Avaré receber direito a insalubrida-
de, haja vista que todos trabalham no mesmo ambiente, se expondo
ao mesmo risco, ressaltando que entre um desses riscos é a exis-
tência de 24 cilindros de gás P45 de alta periculosidade necessários
para o andamento do trabalho na cozinha. Sendo assim pedimos o
direito à insalubridade para o quadro geral de funcionários.
- que sejam oficiados “votos de aplausos e parabenização” à VETERI-
NÁRIA DOUTORA ADRIANA BORIN, pela passagem do DIA DO VE-
TERINÁRIO comemorado anualmente no dia nove de setembro.
- para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogelio Barcheti Urrêa, para que haja a QUE-
BRA DE ORDEM CRONOLÓGICA apenas na existência de dinheiro
nos cofres públicos, para que possa proceder a sua liquidação e evi-
tar maiores constrangimentos aos fornecedores que são impelidos à
Ordem e aguardam por longo período para a quitação de seu débito.

ROBERTO ARAUJO – VICE-PRESIDENTE
- Prefeito da Estância Turística de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa,
para que informe a esta Casa de Leis quando serão adquiridos uniformes
para os Coletores de Lixo, especialmente botas e luvas, tendo em vista
que os mesmos trabalham em condições insalubres e muitos deles sem
as luvas e botas, podendo sofrer ferimentos e contrair doenças.

- pesar pelo falecimento da senhora BENEDITA CHIBANI SILVESTRE.
- pesar pelo falecimento do senhor ALCIDES BARTHOLOMEU.
- pesar pelo falecimento do senhor ALFREDO COSTA DOS SANTOS.
- pesar pelo falecimento do senhor ANGELO LEITE.

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO – 1º SECRETÁRIO
- para que  através de Secretaria Municipal de Saúde, informe a esta
Casa de Leis, sobre a possibilidade de estar disponibilizando aos paci-
entes necessitados de Fisioterapia, diariamente uma ambulância ou
um veículo apropriado para fazer o transporte desse pessoal até a APAE.
- para que  através de Secretaria Municipal de Saúde, informe a esta
Casa de Leis, se são verídicas as notícias de aumento no valor do
contrato que o município de Avaré  mantém com a empresa especi-
alizada para prestação de plantões no Pronto Socorro Municipal de
R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) para R$ 350.000,00
(trezentos e cincoenta mil reais) por mês com 04 médicos?
- para que  informe a esta Casa de Leis, o porque de o portão elétrico
do Pronto Socorro Municipal, inaugurado  pelo Sr. Prefeito, vive cons-
tantemente quebrado e aberto, permitindo a  entrada de qualquer pes-
soa e colocando em risco a segurança dos funcionários, médicos e
pacientes, uma vez que com freqüência encontram-se internados
detentos de várias penitenciárias para tratamento médico, e que tam-
bém o controle de pessoas estranhas que entram pelo P.S. para
adentrarem à Santa Casa de Misericórdia esta bastante vulnerável.
- para que informem a esta Casa de Leis, quais são as medidas que
estão sendo tomadas para que no ano de 2012 os índices de morta-
lidade infantil apresentados até então diminuam substancialmente.

RODIVALDO RÍPOLI – 2º SECRETÁRIO
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Rogelio Barchetti
Urrêa, para que preste as seguintes informações a este Poder
Legislativo: a municipalidade adquiriu veículo(s) no período de 01/01/
2011 a 12/09/2011? Caso afirmativo, informar qual ou quais veículos
adquiridos, a data da aquisição, o valor pago, as condições de paga-
mento, a marca, modelo e ano, qual ou quais os setor(es)
beneficiado(s) com o(s) veículo(s).
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Rogelio Barchetti
Urrêa, para que informe a este Poder Legislativo as seguintes informa-
ções: 1) a Municipalidade dispõe de áreas para serem destinadas a
implantação e doação de lotes urbanizados às pessoas carentes? 2)
Caso afirmativo, informar a quantidade aproximada de terrenos ora exis-
tentes e a previsão da abertura de inscrições às pessoas interessadas.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Rogelio Barchetti
Urrêa, para que informe a este Poder Legislativo as seguintes infor-
mações:1) Qual a quantidade de lotes disponíveis no Distrito Industri-
al? 2) Foi protocolado pedido de pessoas físicas ou jurídicas na
Municipalidade solicitando uma área no Distrito Industrial para a ins-
talação de empresas? 3) Caso afirmativo, informar os nomes dos in-
teressados e o respectivo ramo de atividade.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Rogelio Barchetti
Urrêa, para que informe a esta Casa de Leis: 1) A municipalidade
proporciona algum incentivo às categorias esportivas ?  Caso afirma-
tivo, informar quais os incentivos oferecidos quais as categorias be-
neficiadas.  2) Caso negativo e havendo intenção da municipalidade
oferecer algum incentivo, solicito que informe quais os incentivos que
serão  dados pela municipalidade ?
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Rogelio Barchetti
Urrêa, para que informe a esta Casa de Leis: 1) Qual o valor que a
Secretaria de Estado da Agricultura está repassando mensalmente
ao município referente ao Convênio da municipalização da Agricultu-
ra? 2) Como está sendo aplicado os recursos financeiros?
- para que seja oficiado votos de “APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”
à RÁDIO  PAULISTA FM  que completará no próximo dia 15 de Se-
tembro 20(vinte) anos de idade com inúmeras atrações oferecidas
aos ouvintes por todos esses anos bem como tornou-se uma referên-
cia na comunicação e uma marca consolidada com uma abrangência
que atinge 200 cidades em todo Sudoeste Paulista e Norte do Paraná
com uma programação diversificada.
- para que seja oficiado votos de “APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”
ao Jornal Impresso “KI-JORNAL” através de seus representantes (Leo-
nardo Pires Ripoli - Diretor Responsável / Leandro Pires Ripoli - Dire-
tor Comercial / Redação – Ana Laura Franzolin / Reportagens – Mar-
celo “Sabuguinho” de Castro) que completará 1(um) ano de existên-
cia no próximo dia 15(quinze) de Setembro trazendo aos leitores inú-
meras informações semanais de tudo o que acontece em Avaré e
Região com muita transparência e imparcialidade fazendo a diferença
em nossa cidade.
- para que seja oficiado ao excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor
Rogelio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe para que informe a Câmara
Municipal através da Secretaria de Habitação como anda a negocia-
ção entre a Prefeitura e a CDHU para a construção de mais 600 ca-
sas populares em Avaré conforme já noticiada pela imprensa mas
que até o momento nada concretizado chegou a esta Casa de Leis.

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
- oficiar a SABESP solicitando providências no sentido de sanar o
vazamento de esgoto a céu aberto localizado na rua Geraldo José
Silvestre, na altura do número 525, bairro Avaré I, atendendo reclama-

ções dos moradores nas proximidades do endereço citado.
- oficiar o Senhor Edson Dias Lopes, parabenizando-o  pelo trabalho
iniciado sob seu comando, na Rádio Cidadania, que reúne em torno
de seu programa uma grande audiência de alunos e alunas da rede
pública municipal, em parceria com a Secretaria Municipal de Educa-
ção, levando a esse precioso universo de jovens ouvintes uma ima-
gem positiva da vida e a disposição de cada um em lutar com hones-
tidade para alcançar seus elevados ideais.
- oficiar o Senhor Gumercindo Castelucci, parabenizando-o pelo tra-
balho que vem realizando na Rádio Cidadania como Apresentador de
programa de entrevistas com as mais diversas figuras da sociedade
avareense, ao tempo em que transmite aos seus ouvintes informa-
ções de cunho cultural, valorizando a presença da emissora nos lares
avareenses bem como elevando o nível de sua programação.
- oficiar a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Araraquara, neste
Estado, parabenizando-a pela decisão corajosa aprovando a lei que
proíbe a realização de rodeios, vaquejadas, provas do laço e qualquer
outra atividade caracterizada por maus tratos e atentados contra a
dignidade dos animais, votos logicamente extensívos a todos os Ve-
readores que tornaram possível essa histórica medida.
- oficiar Sua Excelência o Senhor Marcelo Barbieri, Prefeito Municipal
de Araraquara, neste Estado, parabenizando-o pela sanção da Lei
que proíbe a realização de rodeios, vaquejadas, provas do laço e qual-
quer outra atividade caracterizada por maus tratos e atentados à dig-
nidade dos animais.

JAIR CANOVAS ALVES FERREIRA
- que seja oficiado à Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo
Árabe, “efusivos votos de aplausos e parabenizações” pelo êxito total
na realização da 18ª Exposição Internacional do Cavalo Árabe ocorri-
da no período de 7 a 11 de setembro no Parque de Exposições Dr.
Fernando Cruz Pimentel.
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística
de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que informe a esta
Casa de Leis se o Setor de Fiscalização da Prefeitura está vistorian-
do estabelecimentos comerciais e financeiros da cidade com vistas
ao cumprimento da Lei Municipal nº 1364 de 25 de maio de 2010, a
qual dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias, casas
lotéricas, agências dos correios e correspondentes bancários de ins-
talarem câmeras de vídeo nas áreas externas.
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística
de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que informe a esta
Casa de Leis quando serão executadas as obras de reparos no muro
de arrimo da Praça Japonesa, danificado com as fortes chuvas que
assolaram a cidade há vários meses.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
- que seja oficiado o Exmo. Sr. Prefeito Municipal Rogélio Barchetti
Urrêa, para que proceda com urgência a colocação de iluminação na
“Praça Bom Jardim” onde está situada a Capela Nossa Senhora
Auxiliadora. Sendo esta uma importante reivindicação dos fies que se
reúnem no período da noite para suas reuniões, ficando impossível
garantir a segurança dos que transitam pelo local.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
- sejam oficiados votos de parabenização ao Colégio Portinari, pelo
resultado obtido na prova do ENEM 2010, na qual conquistou a me-
lhor colocação de Avaré, com a pontuação de 673,05, conseguindo
ficar na posição 77, no ranking do Estado de São Paulo, e na posição
306, no ranking nacional.
- seja oficiado à Secretária Municipal da Educação, Lúcia Léllis, para
que envie a esta Casa de Leis o resultado obtido pelas escolas públi-
cas de Avaré no ENEM 2010.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que informe se existe
algum projeto em andamento para interação de nossos estudantes,
nos mesmos moldes do município de Guarulhos onde ocorreu a 2ª
Feira do Estudante. Se negativo, solicito que a Prefeitura Municipal
em parceria com as Secretarias de Educação, Cultura e Esporte,
bem como com as Faculdades particulares promova tal evento.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que informe se existe a
possibilidade de implantar, em nosso município, a lei do “IPTU VER-
DE”, na qual os proprietários de imóveis que adotarem medidas sus-
tentáveis, tais como: acessibilidade nas calçadas, árvores plantadas,
áreas com gramados ou jardins, energia solar, sistema de reuso de
água da chuva, entre outros recursos, terão descontos de 3% a 20%
no valor do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano).
 - seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré, para que estude a possibi-
lidade de criar uma lei que institua a Política Municipal Idoso, nos
moldes da cidade de Barueri.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Muni-
cipal da Estância Turística de Avaré, para que informe se existe regula-
mentação para busca do benefício de isenção de pagamento de IPTU,
previsto na Lei nº 584, de 18 de maio de 2.000, Lei nº 117, de 22 de
agosto de 2.001 e Lei Complementar nº 13, de 5 de dezembro de 2.001.
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- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que informe se existe
algum estudo para implantação do Programa Nota Fiscal Avareense.
Se negativo, solicitamos o estudo.
- para que informe quais os motivos que até a presente data os relató-
rios sobre as Prestação de Contas, já elaborados pela signatária,
nomeada como relatora pelo Presidente da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e não tiveram a necessária apreciação.
- considerando que o município já implementou em seu site um link
de impressão de boleto bancário para doações ao Fundo da Criança
e do Adolescente, atendendo solicitação do DD. Secretário Municipal
da Comunicação, Sr. Marcelo José Ortega, seja oficiado o Conselho
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, para que informe
o número de conta e outros imprescindíveis detalhes para que se
finalize o documento que permitirá a emissão de boletos para doa-
ções ao Fundo Municipal.

SESSÃO DO DIA 19-09-2011
INDICAÇÕES

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
- estudar, através do Setor competente, Solicitar ao Conselho Munici-
pal de Trânsito estudos no sentido de verificar a sinalização de via
preferencial mais adequada na confluência da Avenida Salim A. Curiati
e Rio Grande do Sul.
- estudar, através do Setor competente, junto   ao Conselho Municipal
de Trânsito a viabilidade de implantação de lombadas na Avenida Dr.
Miguel Coutinho no Jardim Paineiras, local onde há grande fluxo de
crianças em razão de ser próximo a creche.
- estudar, através do Setor competente, disciplinar o uso de calçadas
por bares, lanchonetes e casas noturnas, que colocam mesas e ca-
deiras para atender a clientela, dificultando o uso das mesmas pelos
pedestres.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
- para que se possa nomear um logradouro publico em homenagem
ao Sr. ANTÔNIO MANOEL FERNANDES.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
- para que através do setor competente, providencie urgentemente
placas de sinalização de velocidade máxima permitida e instalação
de redutor de velocidade na Avenida Madre Paulina.
- digne-se determinar ao departamento competente, para que em par-
ceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, insira em todos
os bairros da cidade a coleta seletiva porta a porta através da entrega
de sacos amarelos específicos para a colocação do lixo seco e a
respectiva recolha.
- digne-se determinar à Secretaria competente estudos jurídicos vi-
sando elaboração e envio de Projeto de Lei, a esta Câmara Municipal,
com o objetivo de: “CRIAR O CONSELHO MUNICIPAL DE PESQUI-
SAS E CUSTOS PARA RACIONALIZAR E REDUZIR CUSTOS DAS
DESPESAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
- para que, através do setor competente, providencie a operação tapa-
buracos na rua confluência da Avenida Pinheiro Machado com a Rua
Rio de Janeiro.

REQUERIMENTOS
MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON – PRESIDENTA

- que sejam oficiados “votos de aplausos e parabenização” ao
EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR ROGÉLIO
BARCHETI URRÊA à SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, SENHORA LÚ-
CIA LÉLLIS, à todas as Escolas e responsáveis pelo magnífico trabalho
realizado por ocasião do Desfile do ANIVERSÁRIO DE AVARÉ comple-
tando seus 150 ANOS, realizado no dia 18 de Setembro do corrente ano.
- que sejam oficiados “votos de aplausos e parabenização” à Diretoria e
ao corpo docente da ESCOLA ESTADUAL SALIM ANTONIO CURIATI,
e extensiva aos demais alunos, pela brilhante iniciativa do PROJETO
“TERRA DO VERDE, DA ÁGUA E DO SOL”, um grande incentivo à
educação de nossas crianças, visando ensinar com criatividade e si-
metria o valor  do cuidado com  meio ambiente e a natureza, assuntos
de grande importância, e que tem relação direta à nossa sobrevivência.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que informe a esta Casa de Leis se
existe implantado em nosso município o PROGRAMA JORNADA
ESCOLAR AMPLIADA, uma proposta implantada em 2002 e que vem
ganhando espaço nas políticas públicas das três esferas administra-
tivas (federal, estadual, municipal) e oferece, em caráter extracurricular,
várias disciplinas optativas ligadas à prática de esporte e atividades
culturais, científicas e artísticas.
- Que seja oficiado a Ilustríssima Secretária Municipal da Saúde,
Senhora Elizabeth Capecci Siqueira, convidando-a a comparecer nesta
Casa de Leis, no prazo regimental de 15 dias a partir da data do
recebimento deste, a fim de informar ao Parlamento os reais índices
de mortalidade infantil em nosso município.
- Que seja oficiado ao Excelentíssimo Secretário de Desenvolvimento
Social do Estado de São Paulo, Senhor Rodrigo Garcia, votos de
aplausos, parabenizações e agradecimentos, pela passagem de Vos-

sa Senhoria por esta Casa de Leis, no último dia 13 de setembro,
oportunidade em que foi apresentado aos prefeitos de nossa região a
primeira fase do Programa “Retrato Social”, que visa a erradicação da
extrema pobreza de São Paulo.

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO – 1º SECRETÁRIO
- para que  através de Secretaria Municipal Competente, informe a
esta Casa de Leis, se existem estudos em andamento objetivando  a
criação de Projeto Esportivo visando à inclusão de Indivíduos Porta-
dores de Necessidades Especiais nas aulas regulares de Educação
Física, tendo como forma de lidar com as diversidades e elevar a
qualidade de vida dessas pessoas tão especiais.
- para que informe a esta Casa de Leis,
- qual é o motivo da grande quantidade de Lixo Hospitalar acumulados
no Pronto Socorro Municipal e quais as medidas tomadas para que
esse Lixo gerado diariamente, seja retirado de forma mais constante.

RODIVALDO RÍPOLI – 2º SECRETÁRIO
- para que seja oficiado ao excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor
Rogelio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe para que informe a este Poder
Legislativo: Há no Quadro de Funcionários da Prefeitura Municipal o
cargo de Técnico de Segurança do Trabalho, engenheiro de seguran-
ça, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar de enfermei-
ro do trabalho. Caso informativo, informar o nome do servidor que está
lotado nos cargos. Caso não houver os cargos, solicito que informe
os motivos da falta dos profissionais.
- para que seja oficiado ao excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor
Rogelio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe para que envie ofício ao Sr.
José Benedito Pereira Fernandes - Secretário de Esportes, Lazer e
Juventude, rogando a viabilização de celebração de convênio visando
o repasse de verbas destinado para a aquisição de materiais esporti-
vos para serem entregues aos diversos times das categorias esporti-
vas em Avaré.
- para que seja oficiado ao excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor
Rogelio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe para que informe a este Poder
Legislativo se a municipalidade já entrou em contato com a CODASP
para iniciar a preservação das estradas rurais. Caso afirmativo, infor-
mar qual a previsão do início das obras.
- para que seja oficiado ao excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor
Rogelio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe para que informe a esta Casa
de Leis sobre a possibilidade de implantar uma farmácia 24 horas no
Pronto Socorro Municipal.
- para que seja oficiado votos de “APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”
ao locutor Senhor JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS, mais conhecido
popularmente por “Zé Macaco”  que durante a Prova do Laço Compri-
do, ocorrido no último final de semana no Parque de Exposições Dr.
Fernando Cruz Pimentel, conduziu com maestria todos os participan-
tes do evento, levando emoção ao público que esteve em grande nú-
mero no recinto, numa demonstração de grande profissionalismo que
sem dúvida merece o reconhecimento dessa Casa de Leis.
- para que seja oficiado votos de “APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”
ao Nobre Deputado Federal MILTON MONTI, expressando-lhe nos-
sos agradecimentos pela presença no Desfile Cívico em Comemora-
ção ao Aniversário de 150 anos de nossa cidade ocorrido no dia 18 de
Setembro de 2011.

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
- verificar a possibilidade de,  por meio da Secretaria Municipal de
Educação,  a partir de 31 de Outubro – Dia do Saci - as escolas
municipais de nossa cidade  passarem  a estimular os alunos a faze-
rem  trabalhos relacionados à nossa cultura popular, principalmente
destacando nossas lendas e mitos como Saci Pererê, Boi Tatá,
Curupira, Mula Sem Cabeça, Boto, Mãe d´Água, entre outros, em
contraponto ao Dia das Bruxas (Halloween) que não faz parte de nos-
sas origens e de nossa cultura.
- solicitar do Senhor Prefeito Rogélio Barchetti Urrêa,  informar se
houve ou não processo licitatório para escolha de empresa para ex-
plorar o fornecimento de lanches, bebidas e outros itens de produtos
de alimentação no Camping Municipal. Em caso de resposta positi-
va, enviar a documentação pertinente. Em caso de resposta negativa,
enviar documentação que justifique tal procedimento.
- Oficiar o Professor Nelson Pala transmitindo nossos votos de
parabenização pela passagem do seu aniversário natalício transcorri-
do no último dia 16 de Setembro próximo passado, quando comple-
tou 95 anos. Muitos avareenses de diferentes gerações são gratos ao
Professor Nelson Pala pelos seus ensinamentos.
-  oficiar  a CPFL solicitando informações com relação ao Programa
de Eficiência Energética nas escolas estaduais que proporciona im-
portante economia de energia para os referidos estabelecimentos
educacionais públicos. Conforme matéria jornalística anexa, Avaré foi
contemplada com esse programa, sendo importante, a nosso ver, a
divulgação das escolas beneficiadas.
- Solicitar do Senhor Prefeito Rogélio Barchetti Urrêa, orientar
os setores competentes,   no sentido de procederem a uma
avaliação das possibilidades de serem tomadas medidas urgen-
tes relacionadas à situação existente no entorno do Santuário
de Nossa Senhora das Dores, escolhido recentemente como
símbolo de Avaré.

JAIR CANOVAS ALVES FERREIRA
- Que sejam oficiados “votos de aplausos e parabenizações” ao
Excelentíssimo Presidente do Clube de Laço da Estância Turística
de Avaré (Cleta), Senhor Reinaldo Celso Santos, extensivos aos de-
mais membros do Cleta, pela brilhante organização da 24ª Prova do
Laço Comprido, evento realizado nos dias 16, 17 e 18 de setembro de
2011, na Pista Coberta do Parque Dr. Fernando Cruz Pimentel.
- Que sejam oficiados “votos de aplausos e parabenizações” a toda
Diretoria do KI JORNAL, um dos mais novos órgãos de imprensa de
Avaré e região, nas pessoas de seus diretores Leonardo e Leandro
Píres Rípoli, que completou seu primeiro ano de funcionamento no
dia 15 de setembro, data festiva de comemoração do aniversário da
cidade que há exato um ano ganhava de presente esse respeitado
periódico que semanalmente leva aos avareenses os principais fatos
que contribuem para com a história de Avaré. É um jornal moderno,
imparcial e de credibilidade que se junta a outros respeitáveis veícu-
los de comunicação em massa da cidade e região na formação do
Quarto Poder Público.
- Que sejam oficiados “votos de aplausos e parabenizações” ao
Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo, Geraldo José
Rodrigues Alckmin Filho, pela sanção da Lei 14.547, no último dia 15
de setembro, que regulamenta o serviço nos terminais e estações
rodoviárias de todo o Estado de São Paulo.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
- pesar pelo falecimento da Senhora Maria Aparecida Barbosa.
- seja oficiado a SABESP – Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo, solicitando providências no sentido de sanar o
vazamento de esgoto que está sendo despejado no rio da “Vila Nova”
na rua São Vicente altura do número 645, ocasionando mau-cheiro aos
moradores próximos, alem de ser prejudicial à saúde pública. Se a
empresa sabe do caso por qual motivo ainda não tomou providências.
- que seja oficiada à Companhia de Saneamento e Abastecimento do
Estado de São Paulo – SABESP, que envie a esta Casa de Leis as
seguintes informações: Qual foi a taxa de aumento utilizada para as
tarifas comerciais e residenciais? Porque esse aumento de 20% prin-
cipalmente para o comércio? E qual o embasamento Jurídico para o
devido aumento?
- sejam consignados em ata de nossos trabalhos “VOTOS DE
PARABENIZAÇÃO” ao Secretário Municipal de Turismo, Senhor
RICARDO NOVAES COSTA AURANI pela iniciativa de realizar um
“Mutirão de Limpeza” dos córregos do município, reiterando solicita-
ção de  limpeza do córrego existente ao lado  do Supermercado Jaú
Serve, nos fundos do Sacolão da Economia, conforme requerimento
feito anteriormente.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que responda a esta Casa de Leis
qual a modalidade utilizada para a aquisição das peruas tipo Kombi,
que foram expostas durante o desfile em comemoração ao aniversário
de 150 anos de Avaré, realizado no dia 18 de setembro do corrente ano.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que envie, urgentemente, a esta
Casa de Leis os documentos exigidos pelo Departamento Jurídico da
Câmara Municipal, para que o Poder Legislativo possa apreciar o pro-
jeto de lei que visa equiparar os salários dos funcionários das unida-
des do Programa Estratégia Saúde da Família (ESFs) aos dos funci-
onários públicos municipais.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
- Pesar pelo falecimento do Senhor CARLOS EDUARDO FERRARI SOUZA.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Muni-
cipal da Estância Turística de Avaré, para que informe se o município
aderiu ao Programa Academia da Saúde. Se negativo, qual o óbice.
 - seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Muni-
cipal da Estância Turística de Avaré, para que informe se existe em
nosso município Programa de Reciclagem de Pilhas e Baterias, Papa-
Pilhas, ou posto de coleta, visando o recolhimento de pilhas e baterias
portáteis usadas que serão recicladas. Se negativo, qual o óbice.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que informe quais os
motivos que até a presente data a Lei Municipal nº 1.152, de 18 de
março de 2.009, de minha autoria, instituindo o Banco Municipal de
Remédio no Município de Avaré, não foi colocada em prática, visto
que já faz mais de dois anos da sua publicação.

RETIRE GRATUITAMENTE O
SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE AVARÉ NO PAÇO
MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.
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Marcando a passagem
do Sesquicentenário de
fundação da Estância Tu-
rística de Avaré, a Câma-
ra de Vereadores, Prefei-
tura e Clube Filatélico Ava-
reense promoveram na
noite de quinta-feira, 15,
feriado municipal, uma
Sessão Solene que contou
com o lançamento, pelos
Correios, do Selo Perso-
nalizado e do Carimbo Fi-
latélico dos 150 anos do
município.

O evento marcou tam-
bém a abertura da 8ª Ex-
posição Filatélica de Ava-
ré, que acontece até 23 de
setembro no Plenário Eru-
ce Paulucci da Câmara de
Vereadores, aberta à visi-
tação pública de segunda
a sexta, das 8h00 às
17h30. Na exposição o
público poderá conhecer
os eventos marcantes da
história postal de Avaré
pelos Correios, presentes
no município desde 1874.

A 1ª Exposição Filaté-
lica de Avaré aconteceu
em 1972, denominada de
EXFILAVA, e a partir de
1999 o setor passou a ser
representado pelo Clube
Filatélico Avareense, filia-
do à Federação Brasileira
de Filatelia e à Federação
das Entidades Filatélicas
do Estado de São Paulo.
Entre Mostras, Selos e
Carimbos Filatélicos

Conforme já escreveu
o escritor Gesiel Júnior no
Semanário Oficial, em sua
coluna Memória Viva, pre-
sente em Avaré desde
1874, os Correios lança-
ram nessa época os primei-
ros cartões postais no Bra-

Lançados o Selo Personalizado e Carimbo
Filatélico dos 150 Anos de Avaré

O presidente do Clube Filatélico Avareense, Joaquim Arnês Filho, foi
convidado a fazer a obliteração, ao lado dos representantes dos Correios;

na Filatelia carimbo significa uma marca aposta nos selos com fim
obliterador (obliteração). Geralmente indica a data e local de sua aplicação

sil. Isso despertou logo o
gosto pelo colecionismo
através da filatelia nas suas
variadas expressões.

Desde então, na cida-
de, algumas pessoas pas-
saram a juntar selos reti-
rados das correspondênci-
as da família ou recebidos
como herança de algum
parente filatelista. Outros
compravam selos na agên-
cia dos Correios ou em
casas comerciais especiali-
zadas.

 Entretanto, só em me-
ados do século 20 é que
os colecionadores da cida-
de resolveram se associar.
Isto se deu há quase 60
anos, em 29 de setembro
de 1951, data em que os
filatelistas Artur Barbosa
Saraiva, Orlando Baziloni,
Lenine Brandi Guazzelli,

João Cornélio Ferreira
Brantes e Jaime Uru fun-
daram o Clube Filatélico
de Avaré. Porém, não se
sabe quando o mesmo en-
cerrou seus trabalhos.

Em 1972, entre os dias
19 e 22 de outubro, com
apoio da Comissão Esta-
dual de Filatelia e Numis-
mática e da Secção Filaté-
lica do jornal “O Avaré”,
a Prefeitura organizou a 1ª
Exposição Filatélica de
Avaré – EXFILAVA.

Em 1975, a Comissão
Municipal de Turismo,
apoiada pela Secretaria de
Estado da Cultura, promo-
veu a 2ª Exposição Filaté-
lica, entre os dias 7 e 14
de julho, para comemorar
o centenário de emancipa-
ção de Avaré.

Mais tarde, em 25 de

julho de 1976, o profes-
sor Milton Alves Porteli-
nha - referência em filate-
lia na região - fundou jun-
tamente com Valter Leite
e outros colecionadores o
Núcleo Filatélico de Ava-
ré.

A entidade publicou o
“Informativo Olho-de-
Boi”, promoveu o Encon-
tro Filatélico de Avaré nes-
se mesmo ano e as Jorna-
das Filatélicas de 1976 e
1977. Sua última ata la-
vrada é de 1979, mas o
núcleo não foi oficialmente
dissolvido.

Voltados à divulgação
de todas as áreas de cole-
cionismo, Benedito Almir
Faria e Rafael Corrêa Gas-
par fundaram em 1994 o
Grupo de Colecionadores
de Avaré, responsável por

três mostras do gênero nos
anos de 1996, 1997 e
1998, além da publicação
do informativo “O Cole-
cionador”.

A partir de 1999 o se-
tor se vê representado pelo
Clube Filatélico Avareen-
se, filiado à Federação
Brasileira de Filatelia e à
Federação das Entidades
Filatélicas do Estado de
São Paulo.

Fundaram o clube e
ainda coordenam os traba-
lhos da entidade dois res-
peitados colecionadores:
Gilberto Fernando Tenor
e Milton Alves Portelinha.
Graças ao empenho de
ambos, mostras importan-
tes ocorreram nos últimos
anos pondo em evidência
fatos e personalidades,
como a 3ª Exposição Fila-
télica de Avaré, em 1999,
para comemorar o cente-
nário de nascimento do
padre Emílio Immoos.

Na seqüência, houve a
4ª Exposição, em 2002,
marcando os 20 anos da
Feira Avareense da Músi-
ca Popular (Fampop); a 5ª
Exposição, de novembro
de 2003, celebrando o
centenário de nascimento
do monsenhor Celso Fer-
reira; a 6ª Exposição, de
maio de 2004, em home-
nagem à pintora Djanira e
a 7ª Exposição Filatélica
de Avaré, em julho de
2005, comemorativa dos
130 da Câmara da Vila do
Rio Novo.

Em cada uma dessas
mostras um carimbo fila-
télico foi especialmente
lançado, além de séries de
postais históricos e artísti-

cos, o que motivou o inte-
resse de colecionadores de
várias partes do país. O
Clube Filatélico Avareen-
se é hoje presidido por Jo-
aquim Arnês Filho.



TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Aditivo ao contrato de Locação celebrado entre a Câmara de Verea-
dores da Estância Turística de Avaré e o Sr. Zeny Pereira da Paixão
que tem por objeto a locação de imóvel para abrigar o Arquivo da
Câmara de Vereadores, prorrogando o contrato original por mais 12
meses, de 23 de 09/2011 a 22/09/2012 e ajustando o valor do aluguel
para R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais) mensais.
Referente a Dispensa de Licitação nº 11/2009 – Processo nº 21/2009
Assinatura do Termo Aditivo em 23 de setembro de 2011.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON
Presidente da Câmara

EXTRATO DE JULGAMENTO DE
RECURSO ADMINISTRATIVO

Processo nº 28/2010 – Convite 08/2010 – Contrato nº 26. Julgamento
do Recurso Administrativo interposto pela CONSTRUTORA MAHID
LTDA em face do ato de aplicação da penalidade de multa proferido
pela Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
DECISÃO: Com base nas razões contidas no parecer Jurídico resta
INDEFERIDO o recurso administrativo, ficando mantida a aplicação
da penalidade de multa.

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON
Presidente da Câmara

EXTRATO DE JULGAMENTO DE
RECURSO ADMINISTRATIVO

Processo nº 27/2010 – Dispensa nº 05/2010 – Contrato nº 21. Julga-
mento do Recurso Administrativo interposto pelo Engenheiro Civil
CARLOS ALBERTO BEJEGA em face do ato de aplicação da pena-
lidade de multa proferido pela Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré.
DECISÃO: Com base nas razões contidas no parecer Jurídico resta
INDEFERIDO o recurso administrativo, ficando mantida a aplicação
da penalidade de multa.

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON
Presidente da Câmara

DECRETO LEGISLATIVO N º 264/2011
Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Avareense ao

Sr. RUBENS ANTONIO PEREIRA e dá outras providências.

 A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI DECRETA:
Artigo 1º - Fica concedido o Título de “CIDADÃO AVAREENSE” ao
Sr. RUBENS ANTONIO PEREIRA, pelos relevantes serviços presta-
dos à comunidade avareense.
Parágrafo único – A entrega da referida honraria dar-se-á em Ses-
são Solene previamente convocada, em comum acordo com o home-
nageado.
Artigo 2º - As despesas decorrentes com o presente Decreto
Legislativo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 01.01-
01.031.7005-2.257.3.3.90.39.23.00.00.00.0.01.110.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
aos 20 de setembro de 2011

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

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2011
Autoria: Mesa Diretora
Aprovado por unanimidade, em Sessão Ordinária de 19/9/2011.-

MARIALVA ARAÚJO DE
SOUZA BIAZON

Presidente

ROBERTO ARAÚJO
Vice-Presidente

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
1º Secretário

RODIVALDO RIPOLI
2º Secretário

CIRCULAR N º 31/2011 - DG           Avaré, 21 de Setembro de 2.011.-

Exmo. (a) Sr. (a)
Vereador (a)
N E S T A
Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
26/09/2011 - Segunda Feira – às 18h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que, a Exma. Sra. Presiden-
te Vereadora Marialva A. S. Biazon  designou  para a Ordem do Dia da
Sessão Ordinária de  26 de Setembro do corrente ano, que tem seu
inicio marcado para as 18h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI N.º 79/2011 - Discussão Única
Autoria:- Ver. Roberto Araujo
Assunto: Dispõe sobre a utilização de passagens e prêmios de
milhagens aéreas advindos de recursos públicos do município de Avaré
e adota outras providências
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 79/2011 e dos Pareceres do
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de
Serviços, Obras e Administração Pública. (vistas Verª Marialva)
2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 148/2006 – Maioria Ab-
soluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Institui o Plano Diretor da Estância Turística de Avaré. (c/
SUBSTITUTIVO)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar n º 148/2006 e do
Parecer do Jurídico (c/ EMENDAS sugeridas pela sociedade civil,
quando das audiências públicas)
Observação:- Os Pareceres das Comissões Permanentes serão
colocados na Mesa dos Srs. Vereadores quando da apreciação
da matéria
3. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 76/2011– Maioria Ab-
soluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto Dispõe sobre criação de cargos e dá outras providências.
(Padeiro e Bibliotecário)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar n º 76/2011 e dos
Pareceres do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e
Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de Servi-
ços, Obras e Administração Pública. (vistas Ver. Ripoli)
4. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 86/2011– Maioria Ab-
soluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre a unificação das Secretarias Municipais da
Administração e da Fazenda, bem como cria e fixa subsídio do Se-
cretário Especial das Relações Institucionais e dá outras providênci-
as. (c/ SUBSTITUTIVO)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar n º 86/2011 e dos
Pareceres do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e
Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de Servi-
ços, Obras e Administração Pública.  (vistas Ver. Júlio César/Clivatti/
Roberto/Vicente)
5. PROJETO DE LEI N.º 95/2011– Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto Dispõe sobre revogação da Lei nº 315, de 28 de Agosto de
2002, que dispõe sobre doação de área para a Firma ART’S FIBRA
AVARÉ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME, bem como repristina as
Leis nº 430, de 28 de maio de 1996 e  332, de 30 de novembro de
1998 dá outras providências
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 95/2011
Observação:- Os Pareceres do Jurídico e das Comissões Per-
manentes serão colocados na Mesa dos Srs. Vereadores quan-
do da apreciação da matéria
6. PROJETO DE LEI N.º 98/2011– Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto Altera o Artigo 3º, inclui inciso no Artigo 4º e revoga o pará-
grafo único do Artigo 10 da Lei nº 126, de 28 de dezembro de 1993, e
dá outras providências. (Conselho Mun. Saúde)
Anexo: Cópia do Projeto de Lei n º 98/2011 e dos Pareceres do
Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (vistas
Ver. Jair) (c/ emenda)
7. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 115/2011– Maioria Absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto Dá nova redação ao Parágrafo 2º do Artigo 2º e ao Parágrafo 4º
do Artigo 30 de Lei Complementar nº 152, de 06 de setembro de 2011 e
dá outras providências. (Plano de Cargos e Carreira da Educação)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar n º 115/2011 e dos Pare-
ceres do Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
8.   PROCESSO Nº 182/2011 – Discussão Única - Anuência Prévia
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Loteamento denominado “CHÁCARA SANTANA”.
Anexo: Cópia do Ofício nº 148/2011, do Sr. Prefeito.-
Observação:- Os Pareceres do Jurídico e das Comissões Per-
manentes serão colocados na Mesa dos Srs. Vereadores quan-
do da apreciação da matéria

O Processo integral e os respectivos mapas e memoriais en-
contram-se a disposição na Secretaria da Câmara.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os pro-
testos de minha elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

EXTRATO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2011 - PROCESSO 15/2011

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento
de todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários,
conforme projetos, planilhas, orçamentos, cronogramas e
especificações para a continuidade da obra do novo Prédio da Câma-
ra de Vereadores da Estância Turística de Avaré
DATA DE ABERTURA: dia 26 de outubro de 2011 às 15h00min.
DATA DA VISITA TÉCNICA: poderá ser realizada durante todo o perí-
odo até o dia 25 de outubro de 2011 das 14h00min às 17h00min, deven-
do ser agendada, antecipadamente, junto a Secretaria da Câmara.
INFORMAÇÕES: Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré, Av. Misael Euphrásio Leal, 999 – Centro - Avaré – SP. Fone:
(14) 3711.3074. O Edital completo também poderá ser acessado pelo
site: http://www.camaraavare.sp.gov.br
Avaré, 23 de setembro de 2011.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Presidente da CPL

FALECIMENTOS
FALECIMENTOS PERÍODO DE

10/09/11 A 21/09/2011

JOÃO MARIA TEIXEIRA
*09/04/1947 +10/09/2011
THEREZINHA ROCHA

*19/09/1939 +10/09/2011
CARLOS EDUARDO FERRARI DE SOUZA

*09/11/1982 +11/09/2011
ALFREDO COSTA DOS SANTOS

*01/06/1910 +11/09/2011
JOÃO BENEDITO DOMICIANO SOBRINHO

*24/06/1945 +12/09/2011
MARIO RODRIGUES DE LIMA

*21/08/1928 +12/09/2011
MARIA APARECIDA BARBOSA

*07/05/1918 +14/09/2011
ALICE CATIB
+14/09/2011

MARIA DE OLIVEIRA VASCONCELOS
*30/03/1948 +15/09/2011

MAFALDA PEDRONI RICCI
*25/08/1926 +15/09/2011

LEVINA DE OLIVEIRA SOUZA DOMINGUES
*12/04/1937 +15/09/2011

LAZARA VILMA DE BARROS
*31/01/1931 +17/09/2011

ANTONIO BOAZAL
*28/11/1946 +17/09/2011

APARECIDO JOSÉ GOMES
*03/03/1937 +18/09/2011

ALICE DE CAMARGO CAMPOS
*05/06/1932 +18/09/2011

MARIA BENEDICTA DE CAMPOS MORAES
*08/05/1936 +19/09/2011

JOSÉ DE ALMEIDA
*30/11/1922 +19/09/2011

APARECIDA NAVARRO FERREIRA
*25/11/1945 +20/09/2011

CLODOALDO DE OLIVEIRA
*06/05/1980 +20/09/2011

LYDIA FRANCHIN PAULO
+21/09/2011

ANTONIO CARLOS MOREIRA
*13/12/1953 +21/09/2011
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INEDITORIAIS

Portaria Nº 39/2011
Nahscir Mazzoni Negrão, Diretor Presidente, do Instituto de Previ-
dência dos Servidores Públicos do Município de Avaré, no uso das
atribuições conferidas pelo Artigo 85, Inciso VI da Lei Municipal nº
938 de 23 de maio de 2007, publicada no Semanário Oficial do Muni-
cípio em 26 de maio de 2007, tendo em vista o que consta no Proces-
so nº 034/2011, referente à Concessão de Aposentadoria por Tem-
po de Contribuição.
Resolve:
Conceder Aposentadoria por Tempo de Contribuição com
proventos integrais a partir de 22 de agosto de 2011, conforme por-
taria de exoneração nº 0149-E, de 22 de agosto de 2011, a Senhora
JURACIA ANTUNES DE LIMA, brasileira, casada, portadora do RG
nº 8106702-SSP-SP, CPF nº 67903266853, TÍTULO DE ELEITOR nº
139224160159 e PIS/PASEP nº 10377642867, Servidor Público do
quadro de pessoal civil da Prefeitura Municipal da Estância Turística
de Avaré, ocupante o cargo de COZINHEIRO, com proventos men-
sais integrais, com fundamentos na CF em seu art. 40, § 1º, inciso III,
alínea “a”, E.C. nº 41/2003 em seu art. 6º e incisos C.c a Lei Munici-
pal nº 938/2007 em seus arts. 26, incisos III e art. 47 seus incisos e
parágrafo único.
Avaré, 19 de setembro de 2011.

Nahscir Mazzoni Negrão       Hélcio Luciano Barboza
    Diretor Presidente            Coordenador de Benefícios

Portaria Nº 40/2011
Nahscir Mazzoni Negrão, Diretor Presidente, do Instituto de Previ-
dência dos Servidores Públicos do Município de Avaré, no uso das
atribuições conferidas pelo Artigo 85, Inciso VI da Lei Municipal nº
938 de 23 de maio de 2007, publicada no Semanário Oficial do Muni-
cípio em 26 de maio de 2007, tendo em vista o que consta no Proces-
so nº 035/2011, referente à Concessão de Aposentadoria por Tem-
po de Contribuição.
Resolve:
Conceder Aposentadoria por Tempo de Contribuição com
proventos integrais a partir de 25 de agosto de 2011, conforme por-
taria de exoneração nº 0153-E, de 25 de agosto de 2011, ao Senhor
LUIZ CARLOS DO ESPIRITO SANTO, brasileiro, casado, portador
do RG nº 6418318X-SSP-SP, CPF nº 58848851800, TÍTULO DE ELEI-
TOR nº 012297390191 e PIS/PASEP nº 10056507698, Servidor Pú-
blico do quadro de pessoal civil da Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Avaré, ocupante o cargo de SUPERVISOR DE SEÇÃO
DE CONTABILIDADE, com proventos mensais integrais, com funda-
mentos na CF em seu art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, E.C. nº 47/
2003 em seu art. 3º e incisos e parágrafo único, C.c a Lei Municipal
nº 938/2007 em seus arts. 26, incisos III e art. 48 seus incisos e
parágrafo único.
Avaré, 19 de setembro de 2011.

Nahscir Mazzoni Negrão       Hélcio Luciano Barboza
Diretor Presidente                  Coordenador de Benefícios

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ -

AVAREPREV
 ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 037/2011
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado
pelo Sr. Hadel Aurani, convoca os classificados no Concurso Público
nº 01/2010, homologado pelo Edital de 11/02/2011, para o emprego
de OPERADOR DE COMPUTADOR, conforme classificação abaixo
descrita; para comparecerem no prazo máximo de 05 (cinco), a partir
da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos
Humanos, situado a Praça Romeu Bretas nº 163, das 08:00h às 12:00h
e das 15:00h às 17:00h. O não comparecimento no prazo acima im-
plicará na desistência da vaga.
Class.  Nome
02  Rafael Camargo Sanches
Estância Turística de Avaré, 23 de setembro de 2011.

HADEL AURANI
Presidente

LEIS

Lei nº 1.507, de 06 de setembro de 2011
(Altera a redação do art. 1º e do art. 3º da Lei 1.132, de 27 de

novembro de 2.008 e dá outras providências)

Autoria: Vereadora Rosângela Paulucci Paixão Pereira
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Art. 1.º - O Artigo 1º da Lei 1.132, de 27 de novembro de 2.008, passa
a ter a seguinte redação:
“Artigo 1º - A Administração Pública Direta e Indireta do Município de
Avaré, quando da nomeação de Secretários e cargos em comissão
deverá observar o preconizado na Lei Orgânica Municipal, e também
ao seguinte:
..............
IX - Publicar o ato de nomeação e exoneração no Semanário Oficial
do Município.”
Art. 2.º - O Artigo 3º da Lei 1.132, de 27 de novembro de 2.008, passa
a ter a seguinte redação, ficando renumerado o artigo seguinte:
“Artigo 3º - Quando da nomeação ou exoneração de cargos de Se-
cretários que ocupam cargo eletivo no Legislativo, a (o) Presidente da
Casa de Leis deverá ser comunicada (o) com antecedência de 48
(quarenta e oito) horas do ato, para as necessárias providências em
relação ao suplente.”
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 06 de setembro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Lei nº 1.508, de 20 de setembro de 2011
(Dispõe sobre a possibilidade de conciliação, transação e

desistência nos processos de competência dos juizados especiais
da fazenda pública, e dá outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Art. 1º – Nas demandas de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública, em que o Município da Estância Turística de Avaré
seja parte e, estando representado por preposto que ocupe cargo de
Secretário Municipal responsável pela área da qual se originou o lití-
gio, devidamente acompanhado por um dos Procuradores Municipais,
poderá aquele conciliar, transigir, deixar de recorrer, desistir de recur-
sos interpostos ou concordar com a desistência do pedido.
§ 1º – A efetivação do acordo fica condicionada a ratificação do mes-
mo pelo Secretário Municipal da Fazenda, devendo a manifestação
de concordância do mesmo, que também certificará a reserva de re-
cursos para fiel cumprimento da avença, ser protocolada no prazo de
até 05 (cinco) dias da data da realização da audiência de tentativa de
conciliação.
§ 2º – O disposto no parágrafo anterior fica dispensado, quando o
preposto do Município for o próprio Secretário da Fazenda.
§ 3º - Todos os acordos deverão ser precedidos de declaração
do Secretário responsável ou do ordenador de despesas no
sentido de que o valor pago corresponde ao valor de mercado.
Art. 2º – Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, a
conciliação ou transação somente será possível caso a soma de 12
(doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não ex-
ceda o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, salvo se houver re-
núncia expressa do montante excedente.
 Art. 3º – É vedada a realização de acordo nos Juizados da Fazenda
Pública em causas de valor superior a 60 (sessenta) salários míni-
mos, salvo se houver renúncia do montante excedente.
Art. 4º – O acordo ou a transação celebrado diretamente pela parte ou
por intermédio de procurador para extinguir processo judicial, inclusive
nos casos de extensão administrativa de pagamentos postulados em
juízo, implicará sempre a responsabilidade de cada uma das partes
pelo pagamento dos honorários de seus respectivos advogados, mes-
mo que tenham sido objeto de condenação transitada em julgado.
Art. 5º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei corre-
rão por conta de dotação orçamentária própria do respectivo
orçamento, não devendo ser a mesma destinada ao pagamen-
to dos precatórios judiciais.
Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 20 de setembro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Telecentro Comunitário
O Telecentro Comunitário, encontra-se em
funcionamento na Rua: Maranhão nº1579,
centro, das 08:00 ás 17:30horas, à disposi-
ção das Indústrias, Comércios e população
em geral. É importante ressaltar que o Telecentro
encontra-se disponível para realizações de trabalhos,
currículos, acesso a Internet, entre outros, com ob-
jetivo de realizar trabalhos profissionais e educacio-
nais, colaborando assim para a informatização da
população em geral.
Estamos a disposição para quaisquer esclare-
cimentos, lembrando que o TELECENTRO está
vinculado com a Secretaria de Indústria, Comér-
cio, Ciência e Tecnologia.
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Lei nº 1.509, de 20 de setembro de 2011
(Altera o caput do artigo 1º da Lei nº 1.434, de 23 de novembro de

2010 e dá outras providências)

Autoria: Mesa Diretora
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Art. 1º - O caput do artigo 1º da Lei nº 1.434, de 23 de novembro de
2010 passará a ter a seguinte redação:
Art. 1º - Fica instituído pela Mesa da Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré o Vale-Alimentação, no valor de R$
250,00 (duzentos e cinqüenta reais), benefício a ser concedido
mensalmente aos servidores públicos em atividade na Câmara
de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
...
Art. 2º - As despesas com a execução desta lei correrão por conta
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2012.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 20 de setembro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

DECRETOS

Decreto nº 2.887, de 13 de setembro de 2011
(Dispõe sobre denominação do Residencial Herculano Pires.)

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 denominado Residencial Herculano Pires, a ser
edificado nas Glebas A e B, das áreas 7 e 6  da Chácara Água Bran-
ca, nesta cidade, fazendo frente para a Avenida Projetada, integrante
do anel viário.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 13 de setembro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Ouvidoria Municipal:

0800-7700133

Decreto nº 2.891, de 14 de setembro de 2011
(Dispõe sobre denominação de Praça.)

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 denominada Praça “BOANERGES DE SOUZA MAS-
SA”, o espaço público localizado entre as Ruas Amazonas, Dr. Anto-
nio Ferreira Inocêncio e Luigi Talamonte, na Vila Martins I.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 14 de setembro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto nº 2.893, de 20 de setembro de 2011
(Dispõe sobre criação do Departamento de Futebol 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 criado o Departamento de Futebol, vinculado à Se-
cretaria Municipal de Esportes, com a finalidade do crescimento da
modalidade de futebol de salão em nossa cidade e para buscar patro-
cínios junto a iniciativa privada, que serão revertidos nas equipes de
futsal, principalmente nas categorias de base.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 20 de setembro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto nº 2.894, de 20 de setembro de 2011
(Nomeia a Comissão do Departamento de Futsal/SEME).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão do Departa-
mento de Futsal/SEME.
BENEDITO DA SILVA – Presidente;
ALEXANDRE FAUSTINO – Vice-Presidente;
ELSON CARLOTA – Tesoureiro;
Membros
CLODOALDO JOSÉ RODRIGUES;
REGINALDO FRANCISCO DIAS;
ELIANDRO ROGÉRIO BRAGA;
VALDEMAR RODRIGUES GRAÇA;
ADRIANO APARECIDO NOGUEIRA;
ELIDAN ACACIO CHRISTINO.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 20 de setembro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto n.º 2.895, de 20 de setembro de 2011
(Declara Hóspede Oficial do Município o Dr. GUILHERME

FUJIKAWA OBA).

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 declarado Hóspede Oficial do Município de Avaré, o
Dr. GUILHERME FUJIKAWA OBA, quando de sua visita em nossa
cidade, nos dias 26 a 30 de setembro de 2011.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 20 de setembro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 2.897, de 21 de setembro de 2011
(Dispõe sobre criação de vagas em concurso público e dá outras

providências.)

ROGELIO BARCHETI URREA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a : -
Artigo 1º- Ficam elevadas em mais uma (01) unidade, o número de
vagas de Pedreiro, constante do Edital de Convocação do Concurso
Público nº 001/2010, homologado pelo Edital nº 001/2010 de 11 de
Maio de 2010 publicado em 15 de Maio de 2010.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 21 de setembro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 2.899, de 22 de setembro  de 2011.
(Cria a Comissão Técnica de Gestão
de  Carreira  da  Educação  Básica.)

ROGELIO BARCHETI URREA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Decreta:
Artigo 1º - Fica criada a Comissão Técnica de Gestão de Carreira da
Educação Básica conforme o artigo 19 da Lei Complementar nº 152/2011.
Artigo 2º - Fica organizada, na forma abaixo, a comissão técnica de
Gestão de Carreira da Educação Básica, com os seguintes membros:
· Representante da Secretaria Municipal da Educação
Rosana Dias Fonseca de Melo
Selma Santos
· Representantes da Secretaria Municipal da Administração
Maria Aparecida Ferraz Pera
Paula Renata Bonan de Oliveira
· Representante da Secretaria Municipal da Fazenda
Jaime Pepe
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 22 de setembro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 2.900, de 23 de setembro de 2011
(Autoriza o Departamento de Fiscalização/ISS a conceder Alvará

Provisório por 90 (noventa) dias 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 - Autoriza o Departamento de Fiscalização/ISS a conceder
Alvará Provisório por 90 (noventa) dias, para as empresas que apre-
sentarem os protocolos do AVCB (Alvará de Vistoria do Corpo de
Bombeiros) e Vigilância Sanitária.
Parágrafo Primeiro – Não serão concedidos Alvarás provisórios para
empresas com atividades de indústria e comércio de GLP, combustí-
veis ou equivalentes.
Parágrafo Segundo – As empresas que obtiverem o Alvará Provisório
ficam responsáveis por qualquer ocorrência, que por ventura acontecer.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 23 de setembro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto nº 2.898, de 22 de setembro de 2011
(Dispõe sobre a homologação de enquadramento dos atuais

ocupantes  dos cargos públicos da Educação Básica.)

ROGELIO BARCHETI URREA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando, as disposições previstas na Lei Complementar nº152, de
06 de setembro de 2011, Artº. 30, publicada em 16 de setembro de 2011;
Considerando a graduação e a titulação apresentada pelos atuais
ocupantes dos cargos públicos da Educação Básica, até a publica-
ção da Lei Complementar 152, de 06 de setembro de 2011;
D e c r e t a : -
Artigo 1º - Ficam enquadrados no nível e grau da tabela de vencimen-
tos, anexo II, da lei complementar nº 152, de 06 de setembro de 2011,
os atuais ocupantes dos cargos públicos da Educação Básica, cons-
tantes no anexo I , parte integrante deste Decreto.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 01 de setembro de 2011.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 22 de setembro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO
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JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por
se tratar de aquisição de gasolina.
Fornecedor : Atlanta Distribuidora de Petróleo LTDA
Empenhos : 2976, 2972, 2973, 2968,2966,2978/2011
Valor : R$ 63.550,00
Avaré, 24 de Setembro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por
se tratar de reforma, adequação e ampliação do CEI- “Dona Ana Soares de Oliveira” a fim de atingir
percentual de 25% de aplicações no Ensino conforme artigo 212 da Constituição Federal.
Fornecedor : Atlântica Com. E Serviços LTDA
Empenhos : 10366/2011
Valor : R$ 78.404,42
Avaré, 24 de Setembro de 2011

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por
se tratar de aquisição do programa de ensino sistematizado das ciências a fim de atingir percentual de
25% de aplicações no Ensino conforme artigo 212 da Constituição Federal.
Fornecedor : BR Tecnologias de Serviços e Produtos LTDA
Empenhos : 2355/2011
Valor : R$ 790.272,00
Avaré, 24 de Setembro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por
se tratar de fornecimento de gêneros alimentícios a fim de atingir percentual de 25% de aplicações no
Ensino conforme artigo 212 da Constituição Federal.
Fornecedor : Cecapa Distribuidora de Alimentos LTDA EPP
Empenhos : 8992/2011
Valor : R$ 3.799,70
Avaré, 24 de Setembro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por
se tratar de fornecimento de gêneros alimentícios.
Fornecedor : Cecapa Distribuidora de Alimentos LTDA EPP
Empenhos : 8990/2011
Valor : R$ 8.313,36
Avaré, 24 de Setembro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por
se tratar de realização de exames de cardiologia.
Fornecedor :  Clinica Medica e Fonoaudiológica São Luiz LTDA.
Empenhos : 512/2011
Valor : R$ 2.380,00
Avaré, 24 de Setembro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por
se tratar de fornecimento de materiais de pintura a fim de atingir percentual de 25% de aplicações no
Ensino conforme artigo 212 da Constituição Federal.
Fornecedor :  Deposito de Tintas Avaré LTDA
Empenhos : 10183/2011
Valor : R$ 3.045,50
Avaré, 24 de Setembro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por
se tratar de fornecimento de massa asfaltica.
Fornecedor : E.J.F Empreendimentos LTDA EPP
Empenhos : 6951/2011
Valor : R$ 7.600,00
Avaré, 24 de Setembro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por
se tratar de serviços de consultoria e suporte técnico e licença.
Fornecedor : Fiorilli Soc. Civil LTDA – Software
Empenhos : 8567/2011
Valor : R$ 29.570,00
Avaré, 24 de Setembro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por
se tratar de 16ª medição da contrapartida da construção do novo Forum.
Fornecedor : Imprej Engenharia LTDA
Empenhos : 632/2011
Valor : R$ 19.034,56
Avaré, 24 de Setembro de 2011.

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

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviços prestados com publicações.
Fornecedor :  Imprensa Oficial Estado S.A
Empenhos : 10674, 10675/2011
Valor : R$ 23.619,08
Avaré, 24 de Setembro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de aquisição de carnes para merenda escolar a
fim de atingir percentual de 25% de aplicações no Ensino conforme
artigo 212 da Constituição Federal.
Fornecedor :  Iotti Griffe da Carne LTDA
Empenhos : 8267/2011
Valor : R$ 7.816,60
Avaré, 24 de Setembro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviços de solda.
Fornecedor : Jacob Geraldo de Andrade
Empenhos : 8718/2011
Valor : R$ 12.350,00
Avaré, 24 de Setembro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de locação de tendas para o evento carnaval
2011, no Camping e Balneario Costa Azul
Fornecedor : Jessica Leardini Zamboni ME
Empenhos : 4398/2011
Valor : R$ 3.800,00
Avaré, 24 de Setembro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças para veículos da frota
municipal.
Fornecedor : José Loureiro Rabelo ME
Empenhos : 8287, 5837/2011
Valor : R$ 385,00
Avaré, 24 de Setembro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de prestação, serviço de coleta, transporte, des-
tino final do lixo hospitalar.
Fornecedor : Medic Tec. Ambiental LTDA ME
Empenhos : 8543/2011
Valor : R$ 56.850,00
Avaré, 24 de Setembro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de execução de calçada CDHU Avaré G –
Contrapartida.
Fornecedor :  Menezes Terraplanagem e Construção LTDA
Empenhos : 3072/2011
Valor : R$ 4.847,53
Avaré, 24 de Setembro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de aquisição de cesta básica, a fim de atingir
percentual de 25% de aplicações no Ensino conforme artigo 212 da
Constituição Federal.
Fornecedor :  Nutricionale Comércio de Alimentos LTDA
Empenhos : 829, 654, 656, 830, 658, 4555/2011
Valor : R$ 123.804,98
Avaré, 24 de Setembro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de aquisição de cestas básicas.
Fornecedor : Nutricionale Comércio de Alimentos LTDA
Empenhos:  831, 832, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 661, 670, 671,
672, 673, 674, 675, 676, 645, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 646,
647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 659, 660, 835, 677, 678, 679, 680,
681, 682, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695,
696, 697, 698, 699, 700/2011
Valor : R$ 199.381,50
Avaré, 24 de Setembro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviços de publicações.
Fornecedor :  Patria Designers Pub. E Prop. LTDA
Empenhos : 10732/2011
Valor : R$ 1.350,00
Avaré, 24 de Setembro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de marmitex para pacientes do
Pronto Socorro.
Fornecedor :  Pedro Villen Neto – ME
Empenhos : 8273/2011
Valor : R$ 10.217,00
Avaré, 24 de Setembro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item
II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a
necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se
tratar de material para campeonato de futsal da Copa Revelação.
Fornecedor : Pereira & Alves Artigos Esportivos LTDA EPP
Empenhos : 10583/2011
Valor : R$ 3.605,10
Avaré, 24 de Setembro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de aquisição de combustíveis.
Fornecedor : Silveira & Duarte Avaré LTDA
Empenhos : 3555/2011
Valor : R$ 560,11
Avaré, 24 de Setembro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO
Retifica publicação da justificativa da quebra de Ordem Cronológica
da Empresa Maria Regina Martins Materiais Elétricos – ME  ref. Se-
manário Oficial, edição número525  de 20/08/2011:
Onde se lia;
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de cotas de gás.
Fornecedor : Maria Regina Martins Materiais Elétricos – ME
Empenhos : 8423, 8424, 8366,8367, 8368, 8372, 8905, 8906/2011
Valor : R$ 5.907,85
Agora se lê:
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de aquisições de materiais elétricos.
Fornecedor : Maria Regina Martins Materiais Elétricos – ME
Empenhos : 8423, 8424, 8366,8367, 8368, 8372, 8905, 8906/2011
Valor : R$ 5.907,85
Avaré, 24 de Setembro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 143/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados no Concur-
so Público nº 006/2010, publicado em 30/10/2010, homologado em
06/01/2011, publicado em 08/01/2011, para o cargo de Professor de
Educação Básica I, conforme classificação abaixo descrita; para
contrato temporário regido pelo CLT até o final do presente ano letivo
com data de 16/12/2011,  para comparecerem no prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital;
considerando não comparecimento do 138º classificado e exonera-
ção de servidor efetivo; no Departamento de Recursos Humanos e
Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.

CLASS NOME
140º ROSANGELA APARECIDA ZANELA ALVES                            
141º ROSEMARI DE JESUS                                           
Estância Turística de Avaré, aos 23 dias do mês de Setembro de 2011.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Fazenda/Interina Administração

Autorizada pela Portaria nº 5.185/2011

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010 E
045/2004
DENOMINAÇÃO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
Compreende os cargos que se destinam a regência de classe de
creche, educação infantil, ensino fundamental, suplência I (EJA), bem
como a execução de trabalhos relativos a implementação das grades
curriculares e a coordenação de disciplinas.
REQUISITO Ensino Médio Completo com habilitação para o ma-
gistério e/ou curso de Licenciatura Plena em Pedagogia.
CARGA HORÁRIA 24 horas semanais sendo 20 horas-aula de
trabalho com aluno e 4 horas-aula de trabalho pedagógico, sendo 2
horas-aula de trabalho coletivo e 2 horas-aula em local de livre escolha.

CONVOCAÇÃO
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 144/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados no Concurso
Público nº 003/2007, homologado pelo Decreto nº 1.661 de 20/02/
2008 e prorrogado pelo Decreto nº 2.292 de 07/01/2010, para o cargo
de PEB II- Inglês, conforme classificação abaixo descrita, a compare-
cer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publi-
cação deste Edital,  no Departamento de Recursos Humanos e Gestão
de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
07º FRANCINE GODOY PIAZZA BORTOLOSO
Estância Turística de Avaré, aos 23 de Setembro de 2011.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Fazenda/Interina Administração

Autorizada pela Portaria nº 5.185/2011

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010 E
045/2004
DENOMINAÇÃO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
Compreende os cargos que se destinam a regência de classe em
ensino fundamental 1ª a 8ª , suplência II (EJA) e ensino médio, bem
como a execução de trabalhos relativos a implementação das grades
curriculares e a coordenação de disciplinas.
REQUISITO Habilitação específica de ensino superior em curso
de Licenciatura de graduação plena, com habilitações específicas
em área própria ou específica de nível superior em área correspon-
dente e complementação nos termos da legislação vigente.
CARGA HORÁRIA Mínima de 20 horas-aula e máxima de 33
horas-aula sendo 80% de trabalho em sala de aula com alunos e 20%
de horas de trabalho pedagógico das quais 50% se destina ao traba-
lho pedagógico na U.E.
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P R E V E N Ç Ã O :

Polícia Militar realiza Semana do Trânsito

Policiais militares do 53º Batalhão de Polícia Militar
de Avaré realizaram a “Semana do Trânsito” nas cida-
des que pertencem ao Comando de Policiamento Os-
tensivo das companhias de polícia militar.

Ao todo, as cidades de Avaré, Itaí, Arandu e Parana-
panema realizaram bloqueios de trânsito, com o intuito
de fiscalização, orientação e conscientização dos moto-
ristas. Eles foram orientados sobre a importância do cin-
to de segurança, o não uso do aparelho de celular ao
dirigirem, o respeito aos pedestres e a importância de
dirigir com segurança obedecendo às leis de trânsito.

Avaré
Em Avaré, policiais militares realizaram as fiscaliza-

ções de trânsito e ministraram palestras em escolas,
nas quais explanaram a importância de um trânsito se-
guro e sem violência, sempre respeitando os limites
impostos pelas leis de trânsito.

Diversos pontos de bloqueio foram realizados duran-
te a semana, visando, também a fiscalização e autuação
de veículos que trafegam em desacordo com as normas
de trânsito, bem como sanar as dúvidas de condutores
sobre os diversos assuntos atinentes ao trânsito.

Região
As cidades de Itaí, Arandu e Paranapanema também

realizaram as inspeções veiculares e levaram aos alunos
da rede básica e média de ensino, as noções preliminares
de trânsito, salientando que para um trânsito seguro é in-
dispensável à conscientização e educação no trânsito.

Estatísticas
O Brasil é o quinto colocado no mundo em vítimas

de acidentes no trânsito. Só no ano passado 38 mil
pessoas perderam a vida nas ruas e estradas.

As estatísticas de mortes no trânsito explicitam o
problema. No Brasil, por ano, cerca de 37 mil pessoas
morrem em acidentes de trânsito, e provoca a interna-
ção de outras 180 mil, com um impacto financeiro de
34 bilhões de reais.

As dimensões e o impacto desse problema são tais,
não só no Brasil, que a ONU (Organização das Nações
Unidas) definiu 2011 a 2020 com a “Década de Ações
para Segurança Viária no mundo, recomendando que
cada país planeje suas ações e as executem de forma
coordenada e com o estabelecimento de metas corajo-
sas de redução de vítimas”.

Palestra realizada em Avaré Em Paranapanema também ocorreram palestras

Por todo o interior foram realizadas fiscalizações

OUVIDORIA MUNICIPAL DA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE AVARÉ

QUEM PODE RECORRER?
TODOS AQUELES QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS
PRESTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL (CI-
DADÃOS) E TAMBÉM AQUELES QUE NELA TRA-
BALHAM (SERVIDORES).

FONE PARA CONTATO:

08007700133

O Instituto Federal de São Paulo campus Avaré, divulgou
edital para 120 vagas para os cursos técnicos presenciais
para o primeiro semestre de 2012. Para se candidatar a uma
vaga, é necessário ter concluído o ensino médio ou estar
matriculado no segundo ou terceiro ano do ensino médio
quando da matrícula.

São oferecidos no campus Avaré 40 vagas para cada
um dos seguintes cursos técnicos oferecidos no período
noturno. :

Eventos – Forma o aluno para auxiliar e atuar na
prospecção, no planejamento, na organização, na
coordenação e na execução dos serviços de apoio técnico,
administrativos, operacionais e logístico de eventos e
cerimoniais.

Agronegócio – Forma o aluno para identificar os
segmentos das cadeias produtivas, avaliar custos de
produção e aspectos econômicos para a comercialização
de produtos e serviços, além de auxiliar na gestão e
comercialização do mercado agrícola e agroindustrial.

Agroindústria – Forma o aluno para operacionalizar o
processamento de alimentos; auxiliar e atuar na elaboração,
aplicação e avaliação de programas preventivos, de
higienização e sanitização da produção agroindustrial.

Os cursos são gratuitos.
As inscrições e o edital completo do vestibular no site

www.vunesp.com.br
Período de inscrições: de 24 de outubro e 15 de

novembro.
A taxa de inscrição será de R$ 20.
Os candidatos carentes de recursos financeiros podem

solicitar a isenção da taxa de inscrição, no período de 24 a
26 de outubro. (ver documentos necessários no edital no site
www.vunesp.com.br)

A prova será realizada no dia 11 de dezembro, às 13h.
Em Avaré, o Instituto Federal de Educação está localizado

na Avenida Professor Celso Ferreira da Silva, n.º 1333 - Jardim
Europa. Mais informações pelo telefone 3711.1455 com
Patrícia ou pelo e-mail patricia_manduri@ifsp.edu.br

Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de

São Paulo divulga edital do
vestibular para 2012
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B A N C O   D O   P O V O   P A U L I S T A :

Funcionários do Banco do Povo de Avaré com diretor estadual Dráuzio Vitiello

Governo libera recursos para empreendedores avareenses
O I Mutirão Municipal

do Microcrédito do Banco
do Povo Paulista foi reali-
zado com sucesso na Es-
tância Turística de Avaré e
atingiu o significativo nú-
mero de 50 financiamen-
tos à empreendedores do
município. O diretor esta-
dual do Banco do Povo
Paulista, Dráuzio Vitiello,
participou da cerimônia re-
alizada no Paço Municipal
no dia 23 de setembro, en-
tregando os cheques aos
empreendedores.

O diferencial do muti-
rão é que, durante o mês
de agosto, o empreende-
dor pode ligar para o Ban-
co, que fez uma triagem e
o cliente teve a facilidade
de receber a visita do agen-
te de crédito na própria

residência ou estabeleci-
mento. Atualmente, a
agência do Banco do Povo
Paulista de Avaré possui
R$ 1,4 milhão disponível
em caixa para a realização
de empréstimos.

“ O Banco do Povo
Paulista de Avaré, somente
na atual gestão, já concedeu
cerca de R$ 2,5 milhões em
empréstimos a empreende-
dores do município”, afirma
Dráuzio Vitiello.

Veja abaixo os benefí-
cios do Banco do Povo:

BANCO DO POVO
O Programa Banco do

Povo é uma parceria entre
as prefeituras e o governo
de São Paulo, que é admi-
nistrado pela Secretaria de
Estado Emprego e Relações
do Trabalho. Nesta parce-

ria a Prefeitura entra com
10% e o governo do Esta-
do com 90% dos recursos
destinados ao município.
Cabe à Prefeitura a respon-
sabilidade da infraestrutura
e funcionários para que o
banco possa funcionar no
município. Os recursos são
destinados a empreendedo-
res (pessoas física e jurídi-
ca), que residam no muni-
cípio há mais de dois anos.
Os limites oferecidos pelo
banco variam de R$ 200,00
à R$ 7.500,00 à taxa de ju-
ros de 0,7% ao mês.

Para que o empreende-
dor consiga uma linha de
crédito fixo ou de capital de
giro no Banco do Povo, este
precisa ter um faturamento
bruto mensal de no máxi-
mo R$ 20 mil, totalizando

R$ 240 mil ao ano. Morar
no município há mais de 2
anos é mais um dos critéri-
os necessários para a libe-
ração do crédito. Após aná-
lise do agente de crédito,
cabe ao banco definir o li-
mite a ser liberado para cada

empreendedor.
O sucesso do Progra-

ma Banco do Povo ajuda
a elevar o prestígio do mu-
nicípio, pois o financia-
mento concedido aos em-
preendedores gera um
crescimento substancial na

Câmara aprecia e vota o
Plano Diretor de Avaré

nesta segunda-feira

C R E S C I M E N T O   U R B A N O :

Depois de duas audiên-
cias públicas realizadas na
Câmara Municipal, o Pro-
jeto de Lei Complementar
nº 148/2006 que institui o
Plano Diretor da Estância
Turística de Avaré, elabo-
rado através de várias reu-
niões por engenheiros téc-
nicos, servidores munici-
pais, vereadores, repre-
sentantes de entidades de
classe e munícipes, vai a
Plenário para apreciação,
discussão e aprovação
nesta segunda-feira, 26.

O projeto necessita de
maioria absoluta para ser
aprovado, mas com a rea-

lização das audiências pú-
blicas o Plano Diretor en-
contra-se devidamente
pronto e com apenas al-
gumas emendas modifica-
tivas.

O Plano Diretor do
Município de Avaré é fun-
damentado nos princípios
da função social da cida-
de, função social da pro-
priedade, gestão democrá-
tica e participativa do mu-
nicípio e proteção dos pa-
trimônios histórico-cultu-
ral e ambiental-ecológico.

Além do Projeto de
Lei do Plano Diretor, os
vereadores também apre-

ciarão outros projetos
como a criação de cargos
de Padeiro e Bibliotecá-
rio, unificação das secre-
tarias da Fazenda e da Ad-
ministração, doação de
área para a empresa Art’s
Fibras, alteração em arti-
go da Lei que criou o
Conselho Municipal da
Saúde, e nova redação
em artigos do Plano de
Cargos e Carreiras da
Educação entre outros.

A sessão de Câmara
tem início às 18 horas,
sempre às segundas-feiras,
e é aberta à participação
de qualquer cidadão.

geração de empregos e traz
maiores investimentos para
a cidade. Os interessados
podem entrar em contato
com o banco pelos telefo-
nes (14) 3731-2657 ou
3732-6101 e pelo e-mail
www.bancodopovo.sp.gov.br.

P O D E R   L E G I S L A T I V O :

A Câmara de Vereado-
res de Avaré disponibilizou
nessa sexta-feira, 23, o
Edital de abertura do pro-
cesso licitatório para con-
tratação da empresa que
executará mais uma fase
da obra do novo prédio do
Poder Legislativo, com
custo orçado em mais de
R$ 400 mil.

Nessa fase serão reali-
zados o muro de arrimo em
torno do prédio, contra
piso, preparação para ins-
talações elétricas e hidráu-
licas, impermeabilização da
cúpula, piso do Auditório
e do Plenário e início da
instalação do sistema de
combate a incêndio. Tam-

Câmara publica edital para
retomada das obras do novo prédio

bém serão feitas adapta-
ções ao projeto original dos
banheiros que ganharão
mais espaço físico.

Ao todo existe estima-
tiva de R$ 404.676,48
nessa nova etapa de
construção do novo pré-
dio, sendo que o término
das obras deverá ocorrer
no ano que vem, pois já

foram elaboradas as do-
tações necessárias para o
Orçamento Municipal de
2012.

A abertura das propos-
tas ocorrerá no dia 26 de
outubro, a partir das 15 ho-
ras, e o edital completo pode
ser retirado pela internet no
site da Câmara, o
www.camaraavare.sp.gov.br.
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A V A R É   1 5 0   A N O S :

Academia ao Ar Livre e Iluminação de
Quadra de Futebol Suíço são entregues

Na manhã de sábado,
17, dentro das comemo-
rações dos 150 anos de
Avaré, mais uma Acade-
mia ao Ar Livre foi en-
tregue, desta vez na Pra-
ça Armando de Paula
Assis, na Vila Jardim,
obra executada em par-
ceria com a Associação
Desportiva da Polícia
Militar (ADPM), presidi-
da pelo policial militar
Borges,  morador do
Bairro.

A inauguração foi
uma grande festa para a
comunidade, que passa a
contar com vários equi-

Moradores praticando
exercício na recém

inaugurada academia
ao ar livre

pamentos para a prática
de exercícios físicos,
principalmente para a
Melhor Idade, possibili-
tando o prolongamento
da longevidade e, conse-
quentemente, maior qua-
lidade de vida.

Assim como as de-
mais academias instala-
das na cidade, o projeto
das academias ao ar livre
tem a importância de re-
vitalizar espaços públi-
cos, possibilitando à co-
munidade local e do en-
torno, a utilização dos
equipamentos para a prá-
tica de lazer, esporte e

integração social.
Iluminação de Quadra

À noite, o prefeito
Rogélio Barcheti inaugu-
rou a iluminação da qua-
dra de futebol suíço da
Praça João Pitoco, anti-
go morador que muito
lutou pelo bairro, no Jar-
dim Vera Cruz, com a
presença de seu secreta-
riado e moradores do
Bairro.

No dia 15, dia em que
Avaré completou 150
anos, aconteceu a reinau-
guração do Relógio do
Sol, localizado na Praça
Juca Novaes, cujo proje-

Relógio do Sol restaurado é reinaugurado

Relógio de Sol marcando exatamente 10h00, horário de sua reinauguração
to engloba também a re-
vitalização da Praça Bra-
sil-Japão e implantação
de um boulevard na Rua
Major Vitoriano (inaugu-
rados no ano passado). O

projeto urbanístico, de
autoria do arquiteto Fer-
nando José Custódio, foi
aprovado pelo Departa-
mento de Apoio ao De-
senvolvimento das Es-

tâncias (DADE) e a res-
tauração foi para preser-
var o patrimônio cultural
avareense, conforme en-
comenda do Departa-
mento de Proteção ao
Patrimônio Histórico e
Artístico do município,
que tem como diretor o
escritor Gesiel Júnior.

Presente da Colônia
Japonesa para o povo
avareense, o Relógio de
Sol – primeira instalação
do escultor Fausto Ma-
zzola no cenário urbano
– foi inaugurado em
1958 – marcando em
Avaré o cinqüentenário
da Imigração Japonesa.
Em 2005, infelizmente,
sofreu intervenções des-
cabidas por parte da ad-
ministração anterior, fi-
cando completamente
descaracterizado.

Marco da Imigração
Japonesa

Oferta dos imigrantes
japoneses em sinal de
gratidão por sua acolhi-
da no município, o Re-
lógio de Sol simbolica-
mente foi entregue ao
prefeito Paulo Araújo
Novaes no dia 18 de ju-
nho de 1958, durante os
festejos jubilares no
Centro Avareense. Ao re-
ceber a doação, ele con-
fiou sua execução à ge-
nialidade de Mazzola.

Meses depois ,  a
obra, instalada num es-
pelho d’água, em forma
circular com imagens em
alto relevo representan-
do aspectos da cultura ni-
pônica, adornou os jar-
dins do centro histórico
da cidade.

O monumento reve-

renciou também a visita
do príncipe Takahito Mi-
kasa, irmão do imperador
Hiroito. Catedrático, po-
eta e militar, o membro
da corte japonesa encon-
trou-se com a colônia ni-
pônica em São Paulo e
no Rio de Janeiro.

Um grupo de japone-
ses valorosos se mobili-
zou para que a obra ar-
tística se tornasse um dos
pontos atrativos de Ava-
ré. Seus nomes merecem
ser lembrados: Naoyuki
Nakagawa, Sanji Nihon-
matsu, Fukuji Nishiya-
ma, Tokutaro Takeda,
Hirata Mitsuru, Massaji
Iyda, Wasaku Etó, Jorge
Suyama, Matsutake Hi-
rata, Shozo Murakoshi,
Minematsu Otani,
Guempei Ikegami e Vito-
rino Hashimoto.


