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E S P O R T E   –   C O P A   D O   M U N D O :

Uma mega estrutura
será montada amanhã
(domingo) no Largo São
João para que os avare-
enses possam torcer
para a Seleção Brasilei-
ra que enfrenta a equipe
da Costa do Marfim a
partir das 15h30. Um te-
lão de LED de 200 pole-
gadas, 21 m², foi instala-
do em frente ao coreto
com um sistema de so-
norização moderno.

Meia hora antes do
jogo e duas horas após o
apito final do juiz terá
muita música e queima
de fogos. Um DJ apre-
sentará samba, axé, pa-
gode, entre outros ritmos,

Vamos torcer juntos pela
Seleção no Largo São João

animando os torcedores.
O evento é uma rea-

lização da Prefeitura
Municipal através das
Secretarias Municipais
da Cultura e Comunica-
ção. O objetivo é promo-
ver uma integração dos
torcedores avareenses,
em uma concentração
de festa e animação.

Todos os torcedores
estão convocados. Le-
vem suas bandeiras, vis-
tam as cores da seleção
e vamos torcer juntos
nesta grande festa que só
o futebol consegue pro-
porcionar: a união de to-
dos em torno do esporte
mais popular do mundo.Seleção Brasileira entra em campo amamhã às 15h30
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Campanha do
Agasalho 2010
será realizada
no dia 26 com
a participação
de centenas de
voluntários

Na última quarta-fei-
ra, 16, o Fundo Social de
Solidariedade realizou
reunião para a definição
dos últimos detalhes da
Campanha do Agasalho
2010, com o tema “Quan-
to Mais Gente, Mais
Quente”. Página 24.



AVARÉ, 19 DE JUNHO DE 2010SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 4652

EXPEDIENTE
Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré, criado pela Lei
municipal nº 037/2001 e Registrado no Livro de Jornais Oficina

Impressora Empresas de Radiofusão e Agências Notícias sob nº 17
(dezessete) em 08.03.2004.

Esta é uma publicação semanal, com circulação aos sábados,
podendo ser retirada em bancas de jornais e repartições públicas.

Tiragem: 7.000 exemplares

ADMINISTRAÇÃO E REDAÇÃO:
Paço Municipal

Praça Juca Novaes, 1.169 - Avaré/SP
Fone (14) 3711-2500 | semanario@avare.sp.gov.br

PRESIDENTE - MARCELO JOSÉ ORTEGA
VICE PRESIDENTE - GESIEL JÚNIOR

DIRETOR - GIVANILDO PEREIRA
REDAÇÃO E FOTOS  -  BEBEL ROSSINI TRIDAPALI

IMPRESSÃO
Editora Vieira Aires Ltda.

Rua Alagoas, 2001 - Avaré/SP

CARTÕES DA ZONA AZUL
POSTOS DE VENDA

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

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

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

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

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

Rua Pernambuco, 1346
AbavilAbavilAbavilAbavilAbavil

BabuchaBabuchaBabuchaBabuchaBabucha
Rua Pernambuco, 1472

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

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

Largo São João, 200
Casa ChaddadCasa ChaddadCasa ChaddadCasa ChaddadCasa Chaddad

Distribuidora Avaré de PublicaçõesDistribuidora Avaré de PublicaçõesDistribuidora Avaré de PublicaçõesDistribuidora Avaré de PublicaçõesDistribuidora Avaré de Publicações
Rua Rio de Janeiro, 1626

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

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

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

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

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

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

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

COMUNICADO
A Secretária Municipal de Comunicação da Estân-
cia Turística de Avaré, faz saber:
No dia 30 de Junho de 2010 acontecerá a Sessão
Publica para a composição da Subcomissão Téc-
nica de julgamento da Concorrência Pública sob
nº. 088/2010, de acordo com a lei Federal sob
nº.12.232 de Abril de 2010, através de sorteio pro-
porcional como determina essa legislação e para
tanto convoca as seguintes pessoas:
Representantes da Prefeitura, com atividades
relacionadas a Comunicação:
· Marcelo José Ortega
· Luis Fernando Lopes dos Santos
· Maria Isabel Rossini Tridapali
· Gesiel Junior

Representantes da Sociedade, com atividades
relacionadas ao objeto da Licitação:
· William de Freitas Siqueira
· José Fernando Theodoro da Silva

Atenciosamente,

Marcelo José Ortega
Secretário de Governo e Comunicação

Exposição da Feirarte
neste fim de semana

T U R I S M O :

Variedades de produtos da Feirarte

A Feirarte (Feira de
Artesanato de Avaré)
terá exposição neste sá-
bado e domingo, 19 e 20,
respectivamente.

Na feira são disponi-
bilizados doces e produ-
tos alimentícios com fa-
bricação artesanal e ex-
clusiva da cidade. Bem

Doce da Copa do Mundo feita pela Artesã Aris

como estão presentes as
bijouterias, bordados, chi-
nelos e vestuário em ge-
ral, lembrando a Estân-
cia Turística de Avaré e
agora também com a
personalização dos pro-
dutos com o tema da
Copa do Mundo.

“Os nossos produtos

são diferenciados. No
caso dos doces, por
exemplo, há sempre uma
história, muitas vezes
milenar na arte da fabri-
cação, e isso faço ques-
tão de contar aos consu-
midores. Gosto de passar
a eles o quanto o saber é
doce e agradável e, to-
dos saboreiam não só os
doces, mas as histórias

também”, concluiu Aris.
A Feirarte é realiza-

da na Secretaria de Tu-
rismo, situada na Aveni-
da Prefeito Paulo Nova-
es nº 11, das 10 às 19
horas.

Para mais informa-
ções, fale com Aris Pi-
menta –
arisartalimentos@ig.com.br
(fone: 9728-6704).

Centro de Línguas
abre inscrições

E D U C A Ç Ã O :

O Centro de Estudos
de Línguas, localizado na
Escola Estadual Coronel
João Cruz, informa que
abrirá inscrições para os
cursos de Espanhol,
Francês, Alemão e Itali-
ano, no dia 21, permane-
cendo até o dia 30 do pre-
sente mês.

Conforme expôs Da-
niela, uma das professo-
ras do curso de espanhol,
os cursos são totalmente
gratuitos para os alunos
das escolas públicas mu-
nicipais e, atualmente o
Centro de Línguas conta
com uma equipe de pro-
fessores especializados,

que já lecionam em vári-
as turmas e horários. O
início das aulas será em
agosto.

Os documentos ne-
cessários para a matrícu-
la no Centro de Estudos
de Línguas (CEL) são:
xérox do RG ou RA; xe-
rox da certidão de nasci-
mento; 1foto 3/4 e; o
atestado de escolaridade.

Para mais informa-
ções, consulte a secreta-
ria da Escola Estadual
Coronel João Cruz, loca-
lizada na Av. Pref. Paulo
Araújo Novaes n° 871
ou, pelo fone (14) 3732-
0171.
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P R E F E I T U R A   N O   B A I R R O :

Apresentações de capoeira e kung fu acontecem durante o “Prefeitura no Bairro”

Tropical e Paraíso recebem
hoje Projeto de Ação Social

Os bairros Jardim
Tropical e Jardim Paraí-
so foram escolhidos para
a próxima edição do Pro-
jeto “Prefeitura no Bair-
ro”, criado pela Ouvido-
ria Municipal, órgão vin-
culado ao gabinete do
Paço Municipal. A esco-
la “Professor Carlos
Papa”, na Rua Zico de
Castro nº 1235, sediará o
evento que acontece
hoje, das 9h00 às 17h00.

O objetivo dessa ini-
ciativa é abrir espaço
para participação dos ci-
dadãos nas ações do go-
verno. A Prefeitura se
deslocará com sua estru-
tura adaptada para a for-
mação de uma espécie
de gabinete popular.

Tudo está sendo cui-
dadosamente preparado
por um conjunto de insti-
tuições e empresas envol-
vidas com trabalhos soci-
ais. Essa parceria levará
serviços gratuitos para os
moradores desses bair-
ros. Dezenas de barracas

serão instaladas para re-
ceber os cidadãos.

Será a oportunidade
dos moradores desses
bairros terem um contato
direto com o governo. A
Secretaria da Saúde leva-
rá uma equipe para pron-
to atendimento em odon-
tologia, oftalmologia, gine-
cologia, aferição de pres-
são arterial, entre outros.

A Secretaria de Espor-
tes realizará momentos de
recreação. A Secretaria da
Cultura promoverá ativida-
des recreativas. Uma equi-
pe da Secretaria do Bem
Estar Social ficará respon-
sável pela orientação sobre
os programas Bolsa Famí-
lia e Renda Mínima. O Fun-
do Social levará equipe de
cabeleireiros para cortes de
cabelo gratuitos.

A Ordem dos Advo-
gados do Brasil, OAB, é
outra grande parceira
desse projeto. Advogados
farão orientação jurídica
para o público. Também
fazem parte da equipe a

Delegacia de Investiga-
ção Civil para expedição
de RG, a SABESP com o
fornecimento de água
potável, orientação a res-
peito das condições de
enquadramento na Tarifa
Social, uso racional da
água, limpeza de caixas

d’água, entendendo a
conta e recebimento de
sugestões e reclamações,
a CPFL para orientação
e informação sobre liga-
ções, tarifas e contas de
energia elétrica. Dias an-
tes do evento uma equipe
da Prefeitura realiza um

mutirão de limpeza desses
bairros. A finalidade é a
promoção da conscientiza-
ção dos cidadãos em pre-
servar seus quintais lim-
pos. Essa equipe recolhe-
rá o “lixo” acumulado e
depositado nas calçadas.
Materiais como móveis,

pneus, galhos de árvores,
eletrodomésticos, serão
recolhidos, com exceção
de entulhos e materiais de
construção. O projeto
“Prefeitura no Bairro”
propõe uma ação social de
assistência nos bairros
com periodicidade mensal.

T E A T R O :

“O Auto do Amor Caipira” se
apresentará no Sesc Santana

Parte do elenco da peça “O Auto do Amor Caipira”

Após se apresentar
na última quinta-feira em
Avaré, “O Auto do Amor
Caipira”, peça avareen-
se vencedora de quatro
festivais em 2009, entre
eles o Mapa Cultural
Paulista, região de Soro-
caba, se apresentará no
próximo dia 20, às 18h00,
em São Paulo, no Sesc
Santana.

O elenco é composto
por Hellen, Jéssica Piu

Piu, Jéssica Sabichona,
Maria Fernanda, Gabi,
Tati, Ale (Rosinha), Mu-
rilo (Tonho), músicos –
Gilson (agogô e voz),
Leroy (acordeon), Kle-
ber (percussão, viola e
voz), iluminação – Zé
Legal, Operação de Luz
– Juliano Roger.

Depois da apresenta-
ção do Sesc Santana, a
peça viajará pelo Estado
fazendo apresentações.
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Em tempos de Copa
do Mundo, o Brasil pa-
ralisa para torcer para
a seleção brasileira. Os
brasileiros fazem a fes-
ta, milhares enfeitam
ruas, pintam os rostos;
a torcida se agita, ves-
te a camisa, bandeiri-
nhas são colocadas nos
veículos, todos se con-
tagiam.

Em Avaré, para que
os servidores municipais
também entrem no clima

  C O P A   D O   M U N D O :

Em ritmo de copa, Paço recebe as cores da seleção

Decoração teve a seleção brasileira como tema

da grande festa e se
contagiem, o Paço Mu-
nicipal foi todo enfeita-
do com as cores da se-
leção canarinho, com
faixas, bexigas e, no dia
do jogo, um café da ma-
nhã foi preparado pelo
gabinete, com o tema,
sendo oferecidos pipo-
ca, gelatina, bolo, suco e
até mesmo os guardana-
pos e porta-guardanapos
traziam estampadas as
cores do Brasil.

P U B L I C I D A D E :

 A Secretaria Mu-
nicipal de Comunica-
ção de Avaré está
preparando uma série
de campanhas educa-
tivas de interesse pú-
blico para orientar a
sociedade sobre
obras e projetos do
Governo. Será con-
tratada uma empresa
especializada para
desenvolver os traba-
lhos de criação e pro-
dução do material pu-
blicitário.

Através da con-
corrência pública de
número 008/10, a
Prefeitura contratará
uma agência de pro-
paganda para a pres-
tação de serviços de
publicidade e marke-
ting a serem realiza-
dos na forma de exe-
cução indireta, com-

SeCom prepara o maior programa de
transparência de Governo em Avaré

preendendo estudo,
planejamento, criação,
produção, distribuição,
veiculação e controle
de resultados de cam-
panhas e peças publici-
tárias e de divulgação,
além de outras atribui-
ções correlatas.

O edital está de acor-
do com a nova lei fede-
ral no. 12.232, de 29 de
Abril de 2010, “que dis-
põe sobre as normas
gerais para licitação e
contratação pela admi-
nistração pública de ser-
viços de publicidade
prestados por intermé-
dio de agências de pro-
paganda”. Com a nova
legislação todos os mu-
nicípios estão obrigados
a contratar agências es-
pecializadas para divul-
gação de programas de
governo.

Os cidadãos têm o
direito de saber tudo o
que o governo produz.
A publicidade é um prin-
cípio constitucional em
que o ente federativo
está impelido a agir com
transparência na execu-
ção de seus atos. Tudo
será feito com muita efi-
ciência e responsabili-
dade para investir cor-
retamente os recursos
nos meios de comunica-
ção apropriados e levar
às pessoas todas as in-
formações necessárias
para a prestação de ser-
viços públicos de quali-
dade e fazer os esclare-
cimentos para uma con-
vivência social harmôni-
ca e saudável.

As empresas inte-
ressadas deverão ob-
servar as regras do edi-
tal e desenvolver uma

campanha institucional
da Prefeitura de Ava-
ré. Uma subcomissão
composta por dois
membros da Secreta-
ria de Comunicação e
um da sociedade fará
a avaliação e pontua-
ção das propostas
técnicas sem saber
qual é a licitante, para
não haver possibilida-
des de favorecimento.

Do tipo técnica e
preço, a concorrência
teve divulgação naci-
onal e tem data de en-
trega dos envelopes
prevista para o dia 12
de julho de 2010, às
10h 00, no Paço Mu-
nicipal.  O edital con-
tendo todas as infor-
mações poderá ser
baixado no site da
P r e f e i t u r a
(www.avare.sp.gov.br).
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A R R A I Á   D O   N H Ô   M U S A :

Prossegue hoje a maior festa junina de Avaré
Prossegue hoje o Ar-

raiá do Nhô Musa, a
maior festa junina de
Avaré. Com início on-
tem, 18, a festança segue
hoje e amanhã com sho-
ws de Vanessa Reis e
Luciana Tegani, respec-
tivamente. As escolas
municipais estão comer-
cializando bebidas e co-
midas típicas, como
quentão e vinho quente,
pé de moleque, pipoca,
doce de abóbora, arroz
doce, paçoca, entre ou-
tras guloseimas de dar
água na boca.

Outras atrações
também fazem parte do
grande evento, como
apresentação de qua-
drilhas da APAE e da 3ª
Idade, binguinhos em
dinheiro e bingões de um
aparelho DVD, de um

No ano passado, um dos shows foi com o trio
formado por Kleber Silveira,

Maria Fernanda e Leroy
tanquinho e de um mi-
cro-ondas. As barracas
ficarão por conta das
próprias escolas, com
renda revertida a elas.

Os visitantes estão
tendo a oportunidade de
conhecer o Cantinho do
Nhô Musa, um local es-
pecialmente reservado

para que todos possam
ver fotos, poesias e tex-
tos, sabendo um pouco
mais sobre quem foi essa
grande personalidade
avareense. A realização
é da Prefeitura Munici-
pal da Estância Turística
de Avaré por intermédio
da Secretaria Municipal

da Cultura e Lazer, com
o apoio das Secretarias
da Educação, Turismo e
Comunicação.

Nhô Musa
João Francisco Soa-

res, o Nhô Musa, nasceu
era filho de Isabel e Se-
veriano Soares. Nasceu
em Lençóis Paulista no
dia 24 de junho de 1900,
em plena noite de São
João, e ainda pequeno
mudou-se com sua famí-
lia para Avaré, cidade
que, ao longo dos 91 anos
de vida, adotou como ci-
dade do coração.

Do pai Severiano So-
ares, o “Silvério Musa”,
herdou parte do apelido
e o gosto pela simplicida-
de da natureza. Nhô
Musa casou-se em 31 de
agosto de 1921 com Isau-
ra de Paula Rodrigo. Da

união nasceram sete fi-
lhos: Alzira, Benedita,
Severiano, José, Manue-
lina, Tereza e João.

Ao longo de sua vida,
foi fazendeiro, tropeiro,
retireiro, boiadeiro e bar-
beiro – ofício ocupado
por mais de 50 anos. Com
23 anos ingressou na
Rádio Avaré AM, onde
ficou por 35 anos e co-
mandou 2 programas de
grande sucesso: o diário
“Luar do Sertão” e o do-
mingueiro “Rancho Ale-
gre”, um dos primeiros
com auditório e que atraía
enorme público à antiga
sede da emissora, locali-
zada na Rua Goiás, cen-
tro de Avaré. Ambos os
programas lhe renderam
grande popularidade e
vários prêmios, alguns de
repercussão estadual.

A saudade da roça,
do campo, da vida caipi-
ra, inspirou-o a escrever,
desde 1945, pequenas
poesias com rimas sim-
ples, mas significativas,
que na época acabaram
publicadas nos jornais “O
Avaré” e no “A Comar-
ca de Araçatuba”.

Em 1983, sob orien-
tação da neta Regina
Andrade, foi publicada a
obra “Só Poesia”, uma
compilação de 140 pági-
nas das poesias de Nhô
Musa. Um ano depois ele
recebeu o Título de Ci-
dadão Avareense. O Po-
eta que retratou os amo-
res, as crendices, as pe-
quenas e grandes tragé-
dias, os anseios e alegri-
as de uma época inocen-
te, faleceu em 05 de no-
vembro de 1991.
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A reunião para definição da Campanha do Agasalho 2010 contou com
representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros,

NOCAIJA (Guarda Mirim), Tiro de Guerra e Sabesp

Q U A N T O   M A I S   G E N T E ,   M A I S   Q U E N T E :

Campanha do Agasalho 2010 será realizada no dia 26
com a participação de centenas de voluntários

Na última quarta-
feira, 16, o Fundo Soci-
al de Solidariedade da
Estância Turística de
Avaré, presidido pela
primeira-dama Maria
Silvia, realizou reunião
para a definição dos úl-
timos detalhes da Cam-
panha do Agasalho
2010, com o tema
“Quanto Mais Gente,
Mais Quente”.

A reunião contou com
representantes da Polícia
Civil, Polícia Militar, Cor-
po de Bombeiros, NO-
CAIJA (Guarda Mirim),
Tiro de Guerra e Sabesp,
parceiros que fizeram
com quem em 2009 a ci-
dade batesse recorde em

arrecadação, totalizando
46 mil peças.

Como inovação, este
ano o Fundo Social con-
tará com o o apoio da As-
sociação Comercial, In-
dustrial e Agropecuária
de Avaré (ACIA), repre-
sentada na reunião pelo
senhor Luiz Maximiano
Gomes.

A Campanha do Aga-
salho 2010 será realiza-
da por intermédio de
uma força-tarefa duran-
te todo o sábado, 26, em
que centenas de volun-
tários, funcionários mu-
nicipais como Fundo So-
cial, Cozinha Piloto, Ga-
ragem Municipal, Ouvi-
doria, Secretaria da Co-

municação e Guarda
Municipal, em parceria
com a Polícia Civil,
DISE, Polícia Militar,
Tiro de Guerra, Bombei-
ros, Associação Comer-
cial e Sabesp, estarão
arrecadando cobertores,
agasalhos e calçados em
todos os bairros.

As doações também
poderão ser feitas em di-
versos pontos da cidade,
como Escolas, Super-
mercados, Igrejas, Paço
Municipal, Centro Ad-
ministrativo, Câmara
Municipal, na Sede do
Fundo Social e em seu
stand no Arraiá do Nhô
Musa, através das cai-
xas coletoras.

Câmara vai homenagear personalidades
com Diplomas de Honra ao Mérito

L E G I S L A T I V O :

A próxima sessão
ordinária da Câmara
Municipal, segunda-fei-
ra, 21 de junho, contará
em sua Ordem do Dia
com Ato Solene que ho-
menageará quatro per-
sonalidades avareenses
com Diplomas de Hon-
ra ao Mérito, todas indi-
cadas através de Reque-
rimentos aprovados por
unanimidade ao longo
dos últimos meses.

A primeira indicação
contempla a atleta judoca
avareense Eleudes de
Souza Valentin, a popular
“Ticinha”, uma coleciona-
dora de títulos e glórias ao
longo da sua carreira,
como a conquista do títu-
lo de campeã panameri-
cana de judô em El Sal-

Padre Milton Perreti receberá honraria pelos
15 anos de sacerdócio

vador, na categoria menos
52 quilos. Vale ressaltar
ainda que de lá para cá fo-
ram várias as conquistas
obtidas por Ticinha.

As demais homena-
gens são frutos de reque-
rimentos e outorgam Di-
plomas de Honra ao Mé-
rito às seguintes persona-
lidades: Padre Milton José
Perreti, Pároco da Igreja
de São pedro Apóstolo,
pelos 15 anos de Sacer-
dócio comemorados no
dia 10 de março; ao fun-
cionário da Funerária
Nossa Senhora Apareci-
da (Funsa), Fernando
Vona, pelos 50 anos de
efetivo trabalho prestados
a uma única empresa; e
ao jornalista Alexandre
Tanigushi, que estará re-

cebendo a honraria em
nome da classe jornalísti-
ca da cidade pelo Dia do
Jornalista, comemorado
no dia 7 de abril.

A sessão ordinária da
Câmara começa às

18h00, e o Ato Solene
de entrega dos Diplo-
mas de Honra ao Méri-
to ocorrerá durante o
pequeno expediente,
aberto à participação do
público em geral.

Proibição de
Queimadas

Ouvidoria Municipal:

0800-7700133

De acordo com o
Decreto n° 1310, de 07
de Dezembro de 2006,
fica proibida a realização
de queimadas nos lotes
urbanos dos municípios,
assim como a incinera-
ção de lixo e detritos.

As multas previstas
na lei 879, de 17 de Ou-
tubro de 2006, serão apli-
cadas com base no regis-
tro da ocorrência notifi-

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

cada. A multa correspon-
de a 200 (duzentas)
UFMS, dobrando no
caso de reincidência.

Caberá ao departa-
mento de fiscalização, a
responsabilidade pela fis-
calização de queimadas,
assim como pela autua-
ção nas ocorrências.

Para denúncias e in-
formações, ligue (14)
3711-2533
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MINISTÉRIO PÚBLICO

QUEM PRECISA, ENCONTRA.
QUEM PROCURA, CONTRATA.

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

VAGAS DE EMPREGO

PAT AVARÉ
Para se cadastrar acesse

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

ESTAMOS EM NOVO ENDEREÇO: AVENIDA
MAJOR RANGEL, 1269, CENTRO

COMUNICADO
A Secretaria de Turismo da Estância Tu-
rística de Avaré comunica que as inscri-
ções para prova de Arrais Amador foram
prorrogadas para até o dia 05 de julho.  A
realização das provas será dia 18 de ju-
lho nas dependências da FREA, às
08h00m.

COMUNICADO
O Ministério da Saúde vem se preparando para
o enfrentamento de uma segunda onda
pandêmica desde 2.009 e, tem por objetivo prin-
cipal, diminuir a morbimortalidade associada
à pandemia da influenza H1N1. Sendo assim,
comunicamos a inclusão do medicamento
Oseltamivir 75mg – 10 cápsulas ( Tamiflu ) em
nosso elenco.
Este medicamento será disponibilizado gratuita-
mente, mediante a apresentação e retenção da
primeira via de receituário de Controle Especial.
Para quantidade máxima de um blister por tratamen-
to, ou seja um blister por receita. (procedimento de
acordo com o protocolo do Ministério da Saúde)
O medicamento já se encontra em nossa farmá-
cia, no endereço:

Rua Santa Catarina, 960
Fone- 14-3732 4579 / 3731 3227

FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
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TIME DO EMPREGO
Continuam as inscrições do curso TIME DO
EMPREGO, curso de qualificação profissio-
nal, oferecido pelo Governo Estadual, em par-
ceria com a Prefeitura Municipal, gratuitamen-
te. Inscrições abertas no PAT/Avaré.
Endereço: Av. Major Rangel, 1269, Centro
Avaré.

Juliana Berna Félix
(Supervisora PAT/Avaré)

JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por estarem presentes relevantes razões de
interesse público, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos Serviços Municipais na área da Saúde.
Fornecedor:- Angela Regina Gomes B. da Silva ME
Empenhos : 13451/2009
Valor: R$ 4.000,00
Avaré, 19 de Junho de 2010.

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 estarem presentes relevantes razões de
interesse público, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos Serviços Municipais em diversas áreas.
Fornecedor- Araújo Valim & Valim Ltda
Empenhos : 07460, 02017, 03716, 05595/2010
Valor: R$ 9.252,63
Avaré, 19 de Junho de 2010.

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 estarem presentes relevantes razões de
interesse público, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos Serviços Municipais em diversas áreas.
Fornecedor:- Aurea Pedro da Luz Garcia ME
Empenhos : 19265, 19363, 20187, 19364
Valor: R$ 381,36
Avaré, 19 de Junho de 2010.

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 estarem presentes relevantes razões de
interesse público, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos Serviços Municipais na área da Secretaria de Planeja-
mento e Obras.
Fornecedor :- CBC – Consult. e Planej. Ambiental Ltda
Empenhos : 05925/2010
Valor: R$ 3.546,00
Avaré, 19 de Junho de 2010.

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 estarem presentes relevantes razões de
interesse público, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos Serviços Municipais na área da Saúde.
Fornecedor :- Décio Camargo Prods. Equip. Laborat. Ltda
Empenhos : 00814, 00815, 00996/2010
Valor: R$ 925,52
Avaré, 19 de Junho de 2010.

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 estarem presentes relevantes razões de
interesse público, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos Serviços Municipais na área de Secretaria de Turismo.
Fornecedor :- Ecotec Tecnologia Ecol. S/C Ltda
Empenhos : 00822/2010
Valor: R$ 7.990,00
Avaré, 19 de Junho de 2010.

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 estarem presentes relevantes razões de
interesse público, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos Serviços Municipais na área da Saúde.
Fornecedor :- Kusabara, Kusabara & Romero Ltda
Empenhos : 06292/2010
Valor: R$ 2.618,00
Avaré, 19 de Junho de 2010.

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 estarem presentes relevantes razões de
interesse público, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos Serviços Municipais na área da Secretaria de Saúde.
Fornecedor :- M.S.M. Clínica Médica de Avaré Ltda
Empenhos : 00193/2010
Valor: R$ 248.315,88
Avaré, 19 de Junho de 2010.

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 estarem presentes relevantes razões de
interesse público, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos Serviços Municipais em diversas áreas.
Fornecedor:- Maria Regina Martins Mats. Elétricos ME
Empenhos : 05689, 05693, 05747, 06511, 06664, 06758/2010
Valor: R$ 23.301,60
Avaré, 19 de Junho de 2010.

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 estarem presentes relevantes razões de
interesse público, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos Serviços Municipais na área da Saúde.
Fornecedor:- Osastur Osasco Turismo Ltda
Empenhos : 09778/2009
Valor: R$ 110.952,00
Avaré, 19 de Junho de 2010.

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 estarem presentes relevantes razões de
interesse público, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos Serviços Municipais na área de Iluminação Pública.
Fornecedor :- Proerge Eng.Instal.Eletrif.Ltda
Empenhos : 02256, 06444/2010
Valor: R$ 3.870,00
Avaré, 19 de Junho de 2010.

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 pagamentos por estarem presentes relevantes razões de
interesse público, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos Serviços Municipais na área da Saúde.
Fornecedor :- R. R. de Rezende ME
Empenhos : 07495, 05776, 05777, 05780, 05782, 05795, 06832,
06833, 07494, 07496, 07498/2010
Valor: R$ 7.842,22
Avaré, 19 de Junho de 2010.

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 estarem presentes relevantes razões de
interesse público, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos Serviços Municipais em diversas áreas.
Fornecedor :- Roquinho Com. Peças p/ Refrig. Ltda ME
Empenhos : 08041/2010
Valor: R$ 1.200,00
Avaré, 19 de Junho de 2010.

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 estarem presentes relevantes razões de inte-
resse público, imprescindíveis e inadiáveis para continuidade dos
Serviços Municipais na área da Secretaria de Comunicação.
Fornecedor- Vertente Comunicação Ltda
Empenhos : 07852, 07851, 07853/2010
Valor: R$ 5.700,00
Avaré, 19 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológicade 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 estarem presentes relevantes razões de
interesse público, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos Serviços de manutenção da Garagem Municipal.
Fornecedor:- Alaine Maratta ME
Empenhos : 19134, 19247, 19248, 19360, 20186/2009
Valor: R$ 1.369,48
Avaré, 19 de Junho de 2010.

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 estarem presentes relevantes razões de
interesse público, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos Serviços Municipais na área de Assistência Social.
Fornecedor:- Ana Lúcia B. César ME
Empenhos : 13748/2009
Valor: R$ 468,00
Avaré, 19 de Junho de 2010.

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 estarem presentes relevantes razões de inte-
resse público, imprescindíveis e inadiáveis para continuidade dos
Serviços Municipais na área do Fundo Social de  Solidariedade.
Fornecedor :- Antonio Carlos Dias Avaré ME
Empenhos : 01910, 06092/2010
Valor: R$ 1.704,94
Avaré, 19 de Junho de 2010.

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 estarem presentes relevantes razões de
interesse público, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos Serviços Municipais de manutenção de Emapa.
Fornecedor:- Ariovaldo Lino da Rocha
Empenhos : 11523/2009
Valor: R$ 1.800,00
Avaré, 19 de Junho de 2010.

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 estarem presentes relevantes razões de
interesse público, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos Serviços Municipais na área do Ensino.
Fornecedor :- Bauru Comércio de Peças Ltda ME
Empenhos : 05577/2010
Valor: R$ 3.357,00
Avaré, 19 de Junho de 2010.

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 estarem presentes relevantes razões de
interesse público, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos Serviços Municipais em diversas áreas.
Fornecedor :- Cybelar Com. e Ind. Ltda
Empenhos : 08016, 08017/2010
Valor: R$ 3.705,00
Avaré, 19 de Junho de 2010.

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 estarem presentes relevantes razões de
interesse público, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos Serviços Municipais na área da Saúde.
Fornecedor :- Décio Gambini Transportes ME
Empenhos : 04484/2010
Valor: R$ 400,00
Avaré, 19 de Junho de 2010.

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 estarem presentes relevantes razões de
interesse público, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos Serviços Municipais na Secretaria de Transporte e Siste-
ma Viário.
Fornecedor- Eraldo Antonio R. da Rocha
Empenhos : 03855/2009
Valor: R$ 27.760,00
Avaré, 19 de Junho de 2010.

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 estarem presentes relevantes razões de
interesse público, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos Serviços Municipais em diversas áreas.
Fornecedor:- Leandro Cabral Passareli ME
Empenhos : 17698/2009, 00637, 00647, 03800/2010.
Valor: R$ 774,50
Avaré, 19 de Junho de 2010.

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 estarem presentes relevantes razões de inte-
resse público, imprescindíveis e inadiáveis para continuidade dos
Serviços Municipais para manutenção do Gabinete do Prefeito.
Fornecedor- Maluf & Tinós ME
Empenhos : 20455/2009
Valor: R$ 230,00
Avaré, 19 de Junho de 2010.

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 estarem presentes relevantes razões de
interesse público, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos Serviços Municipais em diversas áreas.
Fornecedor :- Marquinhos Artes Gráficas Ltda ME
Empenhos : 01012, 05779, 06721, 00807, 03616, 03617/2010
Valor: R$ 7.621,39
Avaré, 19 de Junho de 2010.

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 estarem presentes relevantes razões de
interesse público, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos Serviços Municipais na área da Secretaria de Transporte
e Sistema Viário.
Fornecedor- Patrícia Carvalho A  de Lima
Empenhos : 20447/2009
Valor: R$ 1.280,00
Avaré, 19 de Junho de 2010.

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 estarem presentes relevantes razões de
interesse público, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos Serviços Municipais na área da Saúde.
Fornecedor:- Pró-vida Avaré Clínica Médica Ltda
Empenhos : 20733/2009, 00191, 00819, 02673, 02675, 02677,
02678, 02679/2010
Valor: R$ 17.100,00
Avaré, 19 de Junho de 2010.

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 estarem presentes relevantes razões de
interesse público, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos Serviços Municipais em diversas áreas.
Fornecedor :- Rifer Com. Paraf. Ferramentas Ltda
Empenhos : 00291, 00294, 00296, 00320, 00355, 00471, 00515,
00601, 00611, 00810, 01015, 01073, 01076, 01196, 02565, 03268,
03742, 03888, 03891, 03893, 05771, 05772, 05914, 03796
Valor: R$ 3.265,60
Avaré, 19 de Junho de 2010.

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 pagamentos por estarem presentes relevantes razões de
interesse público, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos Serviços Municipais na área da Saúde.
Fornecedor:- Thalita Fragozo Gonçalves
Empenhos : 15558/2009
Valor: R$ 3.800,00
Avaré, 19 de Junho de 2010.

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 estarem presentes relevantes razões de inte-
resse público, imprescindíveis e inadiáveis para continuidade dos
Serviços Municipais na área da Secretaria de Comunicação.
Fornecedor- Viabilização de Talentos Humanos Ltda
Empenhos : 16695/2009
Valor: R$ 2.500,00
Avaré, 19 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL:
REPETIÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/10

PROCESSO Nº. 224/10
Objeto: Aquisição de hortifruitis para a Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social.
Data de Encerramento: 01 de julho de 2010, das 13:30 às
14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 01 de julho de 2.010, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 15 de junho de 2010 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 009/10 – PROCESSO Nº.256/10
Objeto: Concessão de uso de bem público para Evento da 2ª
Festa de Peão de Boiadeiro de Avaré.
Data de Encerramento: 23 de julho de 2010, às 09:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 23 de julho de 2010, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 18 de junho de 2010 – Érica Marin
Henrique – Presidente da CPJL.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 010/10 – PROCESSO Nº.257/10
Objeto: Concessão de uso do Joquey Club de Avaré.
Data de Encerramento: 26 de julho de 2010, às 09:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 26 de julho de 2010, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 18 de junho de 2010 – Érica Marin
Henrique – Presidente da CPJL.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº022/10- PROCESSO 189/10.

CONSIDERANDO a determinação do Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo, através do TC 000653/0009/101.
A Senhora ÉRICA MARIN HENRIQUE, Pregoeira Oficial, no uso
de suas atribuições legais, DETERMINA a rerratificação do Edital
em epígrafe, nos termos que poderão ser observados através
do acesso ao site WWW.avare.sp.gov.br.
Data de abertura dos envelopes: 02/07/2010 às 10:00 horas

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 064/10–Processo nº. 234/10

Fica ratificada a Dispensa de Licitação o senhor MILTON
BERTOLACCINI, com valor mensal de R$ 1.500,00(hum mil e
quinhentos reais), objetivando a locação de imóvel localizado à
Rua Rio Grande do Sul nº 2.102, para instalação da Central de
Penas e Medidas Alternativas, com fulcro no artigo 24 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 15
de junho de 2010 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 067/10–Processo nº. 244/10
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa VERTENTE
COMUNICAÇÃO LTDA, com valor global de R$ 3.000,00(três
mil reais), objetivando a contratação de assinatura anual de
jornal impresso que circula na cidade de Avaré, com fulcro no
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 09 de junho de 2010 – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 068/10–Processo nº. 245/10
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa ADEMIR
CARLOS DE CAMARGO ME, com valor global de R$
11.000,00(onze mil reais), objetivando a contratação de empre-
sa especializada no fornecimento de mão de obra de reconstru-
ção de uma ponte, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/
93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de junho de
2010 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 069/10–Processo nº. 248/10
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa DORIVAL
DIONIZIO GOMES ME, com valor global de R$ 13.528,00(treze
mil, quinhentos e vinte e oito reais), objetivando a aquisição de
24 unidades de gás de cozinha 45 Kg e 260 unidades de gás de
cozinha 13 Kg, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 10 de junho de 2010 –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 070/10–Processo nº. 250/10
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa BENEDICTO
MACHADO SONORIZAÇÃO ME, com valor global de R$
3.666,66(três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessen-
ta e três centavos), objetivando a contratação de empresa es-
pecializada para sonorização, iluminação e estrutura de palco,
com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 11 de junho de 2010 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCA-
DO EPP, objetivando a equipamentos de cozinha para a Secreta-
ria Municipal de Educação, relativa ao Pregão Presencial nº.
021/10 – Processo nº.184/10 - Homologado em: 12/06/2010.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso das atribuições que lhes são conferidas por
Lei, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93
c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a Empresa SANTEC AGUDOS
COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA ME, objetivando a aquisição
de materiais de limpeza para CEIs, Escolas de Educação In-
fantil e EMEBs de Ensino Fundamental, relativa ao Pregão
Presencial nº. 023/10 – Processo nº.179/10 - Homologa-
do em: 11/06/2010.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa J.C CORREA ALVES & CIA LTDA
EPP, objetivando a aquisição de material de construção, relativa
ao Pregão Presencial nº. 026/10 – Processo nº.210/10 -
Homologado em: 15/06/2010.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa NUTRICIONALE COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA, objetivando a aquisição de gêneros alimen-
tícios para a Central de Alimentação Municipal, relativa ao Pre-
gão Presencial nº. 027/10 – Processo nº.215/10 - Homolo-
gado em: 07/06/2010.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa NUTRICIONALE COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA, objetivando a aquisição de 180 cestas bá-
sicas ao mês para o Fundo Social de Soliedariedade, relativa ao
Pregão Presencial nº. 028/10 – Processo nº.233/10 - Ho-
mologado em: 11/06/2010.

RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE
EXTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Onde se lia:
Modalidade: Concorrência Pública nº004/10 – Processo
nº. 054/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ENEAS FRANCISCO GRASSETTI ME
Objeto: Concessão de uso e exploração remunerada do ramo
de bar e afins em espaço público construído junto ao quiosque
na Praça da Paz Cristo Redentor.
Valor mensal : R$ 401,00 (quatrocentos e um reais)
Data da Assinatura do Contrato: 14/05/2010.
Agora se leia:
Modalidade: Concorrência Pública nº005/10 – Processo
nº. 142/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ENEAS FRANCISCO GRASSETTI ME
Objeto: Concessão de uso e exploração remunerada do ramo
de bar e afins em espaço público construído junto ao quiosque
na Praça da Paz Cristo Redentor.
Valor mensal : R$ 401,00 (quatrocentos e um reais)
Data da Assinatura do Contrato: 14/05/2010.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA Nº0122/
09 – Processo nº. 0308/09, que faz entre si a Prefeitura da
Estância Turística de Avaré e a empresa INSTITUIÇÃO
CHADAD DE ENSINO S/C LTDA, objetivando a locação de salas
para instalação da Escola Sesi, com prorrogação até 27 de maio
de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA Nº017/
09 – Processo nº. 305/09, que faz entre si a Prefeitura da
Estância Turística de Avaré e a empresa LABORATÓRIO DE
ANATOMIA E PATOLÓGIA E CITOPATOLOGIA DE AVARÉ LTDA,
objetivando a contratação de empresa para realização de exa-
mes de anatomopatologia e citologia, com prorrogação até 15 de
junho de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

TERMO DE ANULAÇÃO
ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA, PREFeito da Estância Turísti-
ca de Avaré, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE
ANULAR o Processo referente à Dispensa de Licitação 056/
10 – Processo 211/10, cujo objeto é a contratação de empresa
responsável pela pesquisa, desenvolvimento de metodologias,
desenvolvimento de processos, análise da atividade econômi-
ca, planejamento de ações, capacitação de pessoal e apoio
para obtenção dos benefícios resultantes do aumento na arre-
cadação da dívida ativa do Município. A presente anulação se
faz com fundamento na súmula 473 do Supremo Tribunal Fede-
ral. Anulado em: 15/06/10.

TERMO DE SUPRESSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/10 - PROCESSO 135/10, fica
suprimido valor do respectivo contrato ganho pela empresa
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA,
no valor total de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), o que
corresponde 0,34% (zero vírgula trinta e quatro por cen-
to), do total do contrato, o que objetiva a aquisição de medica-
mentos para pacientes da Secretaria Municipal da Saúde - Assi-
natura do Termo de Supressão: 08/06/09.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade CONVITE nº. 059/10
– Processo nº. 239/10, objetivando a locação de banheiros
químicos para o Arraía do Nhô Musa, conforme preceitua o “caput”
do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada
em: 14/06/09 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
nº. 017/10 – Processo nº. 156/10, objetivando a contratação de
empresa para realização de exames especializados em
otorrinolaringologia, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da
Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 08/06/09 –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL nº. 030/10 – Processo nº. 225/10, objetivando a
contratação de licenciamento de uso de sistema para moderni-
zação da administração tributária municipal, conforme preceitua
o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. -
Revogada em: 14/06/09 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito
Municipal.
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LEGISLATIVO

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré
Contratada: SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA
Objeto: implantação e disponibilização de sistemas
informatizados para microcomputadores nas áreas de contabi-
lidade pública, patrimônio, almoxarifado e folha de pagamento
para a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Prazo de vigência do contrato: até 15 de julho de 2010.
Valor: R$ 3.020,00(três mil e vinte reais) por mês.
Referente: Prorrogação do Contrato firmado em 13 de julho de
2009, através do Convite nº 02/2009 – Processo nº 17/2009.
Data do ajuste: 14/06/2010

ROBERTO ARAUJO
Presidente da Câmara

REQUERIMENTOS – Sessão 14-06-2010

MAIORIA DOS VEREADORES
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor ANTONIO CARLOS LOPES.
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora CARMEN RIBEIRO.
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora FLORA DE OLIVEIRA.
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor EDEGAR BONIFACIO.
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor MAURO ALVES DOS SANTOS.
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor DELFINO NERI DE LIMA.
ROBERTO ARAUJO - PRESIDENTE
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor MILTON BARNABEL DOS SANTOS.
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES” à Associação Avaré de Antigomobilismo
(AAVANT), pela realização com êxito do 7º Encontro de Autos
Antigos de Avaré, evento ocorrido no domingo, dia 13 de junho, no
Museu do Automóvel de Avaré, no Bairro Brabância.
Seja oficiado ao Excelentíssimo Juiz Federal Trabalhista, o
avareense Senhor Doutor Fábio Grasselli, “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES” pela nomeação como
Desembargador Federal determinada pelo Presidente da Repú-
blica Luiz Inácio Lula da Silva.
Seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Rogélio
Barcheti Urrêa, para que informe a esta Casa de Leis, no prazo
regimental de 15 (quinze) dias, através de manifestação ofertada
pelo Procurador Chefe do município, Doutor Antonio Cardia de
Castro Junior, se o acúmulo de cargos da Secretária Municipal
de Educação, Senhora Fátima Kalaf Zedan, encontra-se respal-
dado pelas normas vigentes.
Seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Rogélio
Barcheti Urrêa, para que informe a esta Casa de Leis, de quais cargos
a Secretária Municipal de Educação, Senhora Fátima Kalaf Zedan se
exonerou para ocupar a Secretaria Municipal de Educação.

GERMINAL PEGOLI JUNIOR – 1º SECRETÁRIO
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que informe esta Casa de Leis,
sobre a possibilidade de implantar no projeto prefeitura no bairro,
um ônibus para realização de passeio nos pontos turísticos.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de aplau-
sos e parabenizações ao Secretário de Esportes Daulus Pai-
xão, pelos relevantes serviços prestados à Secretaria de Es-
portes no período em que esteve à frente desta pasta.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao Secretário de Cultura Sr. Gilson Câmara e
aos demais funcionários da Secretaria de Cultura de Avaré pela
brilhante realização da III Semana Djanira, que teve seu termino
no dia 12 de junho.

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as
formalidades regimentais  oficiar o Grupo Musical “ERUS POP”
transmitindo a todos os seus integrantes nossos calorosos
parabéns pela magnífica participação na última terça-feira, dia
8 do corrente mês.

REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, transmitir nossos votos de parabéns a
UNIMED pela realização da tradicional Feira da Saúde no dia 12
de Junho próximo passado.
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, solicitar do Senhor Prefeito da Estância
Turística de Avaré, Rogélio Barchetti Urrêa,  informações sobre
a participação da Prefeitura Municipal na recuperação do lago
do Horto Florestal e o cronograma da referida obra.
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, solicitar de Sua Excelência o Prefeito da
Estância Turística de Avaré, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa,
informações   esclarecendo se a Portaria 4563, de 14/4/2010,
confere respaldo quando define os membros da Comissão de
Avaliação Bens Imóveis.
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais,  oficiar a Exma. Secretária do Meio Ambi-
ente, Senhora Mirthes Iara F. Vieira e o senhor Márcio Lourenço
Gomes, Gerente da Agência Ambiental na nossa Cidade, na Rua
Governador Mário Covas, 525, Vila Industrial, CEP 18705/851,
convidando a comparecerem em Sessão desta Casa, em dia e
hora previamente agendados, com o objetivo de prestar-nos
esclarecimentos a respeito do trabalho que vem sendo realiza-
do à frente de seus órgãos.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Para que seja oficiado Sr. Prefeito Municipal Rogélio Barchetti
Urrêa, para que através do setor competente, determine a colo-
cação de uma placa de sinalização informando o horário em que
é permitido estacionar defronte aos prédios públicos com  fai-
xas amarelas pintadas no solo.
Para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Rogélio
Barchetti Urrêa, para que através do setor competente, envie a
esta Colenda Casa de Leis as seguintes informações:
1) Qual é o consumo de lâmpadas e gastos para a realização
das trocas das mesmas no município anualmente?
2) Para que envie um levantamento dos custos mensais, dos
serviços de troca de lâmpadas, reatores e horas trabalhadas de
funcionários do setor, além dos gastos e quantidade de com-
bustíveis utilizados para a realização destes serviços presta-
dos a municipalidade.

RODIVALDO RÍPOLI
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, que determine ao setor compe-
tente estudos da possibilidade de implantação da ATI – Acade-
mia para Todas as Idades no Centro Social Urbano (CSU) Inte-
grado no Bairro Plimec em Avaré.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, solicitando a elaboração de es-
tudos para criar novas estruturas quanto ao procedimento de
“Consulta Prévia”.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, solicitando informações sobre o
Programa de Atendimento a Criança e Adolescente em jornada
ampliada no combate à exploração sexual, comercial, infanto
juvenil em Avaré, a saber;
I – O referido Programa está sendo executado em nosso Município;
II – Se negativo, vale ressaltar que o Programa é de mera impor-
tância, pois a violência sexual contra crianças e adolescentes
constitui-se em um fenômeno complexo, cuja compreensão deve
ser situada nos contextos histórico, econômico, cultural, jurídi-
co, político e psicossocial, que configuram a estrutura da socie-
dade brasileira, estabelecendo seus valores e suas relações de
gênero, de sexualidade, de raça e de poder.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenização a
toda equipe da Rádio Paulista Fm pelo excelente trabalho  de
divulgação em parceria com a Unimed/Avaré da Feira da
Saúde(completou 10 anos) realizado no último sábado, dia 12 de
Junho de 2010.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a
toda equipe da Rádio Paulista Fm, juntamente com toda
corporação do 53º Batalhão de Polícia Militar de Avaré, atra-
vés da pessoa do Senhor Major PM Antonio Carlos Loriano,
pelo excelente trabalho em parceria da arrecadação de ali-
mentos realizado no último sábado, dia 12 de Junho de 2010,
no Largo do Mercado.

ROSANA ALICE UBALDO RIBEIRO PAULUCCI
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que, através
do setor competente, informe a esta Casa de Leis se existe
algum estudo com o objetivo de realizar reparos no imóvel
onde funciona a FREA (Fundação Regional Educacional
de Avaré).

ROSÂNGELA PAULUCCI P. PEREIRA
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe se no Velório
Municipal existe computador para o controle de serviços.
Seja oficiado à Gerência da Agencia Avaré da Empresa Brasilei-
ra de Correios e Telégrafos (ECT), solicitando a alteração do
CEP da Rua Suécia, situada no Bairro Jardim Europa, visto que a
mesma recebeu denominação de Rua Croácia.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que envie a esta Casa de Leis
um projeto de lei acrescentando à Lei Complementar nº 126/10,
que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos e carreiras
da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, anexo com as atri-
buições do cargo, para fazer parte integrante da referida lei.
Seja oficiado à empresa CPFL -SANTA CRUZ, para que esclare-
ça qual o critério para instalação de posteamento às margens da
ferrovia, localizada na estrada que vai para a cidade de Arandu,
bem como quem solicitou o referido posteamento.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que esclareça qual o crité-
rio para instalação de posteamento às margens da ferrovia,
localizada na estrada que vai para a cidade de Arandu, bem
como quem solicitou o referido posteamento.

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
Para que através da Secretária Municipal de Educação Sra.
Fátima Kalaf Zedan, esteja reavaliando a sua posição quanto ao
nosso pedido de estar fechando com paredes laterais o refeitó-
rio da EMEB CARLOS PAPA, e posteriormente os demais refeitó-
rios de nossas EMEB’S.
Para que esteja estudando a possibilidade de estar seguindo o
modelo da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto/SP; que
congelou o atendimento das classes de Ensino do EJA, com
recursos próprios, provocando a sua continuidade até o término
dos cursos.
Que sejam consignados em ata de nossos trabalhos, VOTOS
DE PARABENIZAÇÕES E AGRADECIMENTOS, ao Exmo. Deputa-
do Estadual SR. ORLANDO MORANDO, pela confirmação de
remanejo de recursos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
que serão destinados à construção do Posto de Saúde do Bair-
ro Santa Elizabeth em nosso município.

INDICAÇÕES – SESSÃO 14-06-2010
GERMINAL PEGOLI JUNIOR – 1º SECRETÁRIO

Para que através do setor competente, desenvolva projetos de
paisagismo, em parte com parceria com a SPVIAS, nas entradas da
cidade, no trecho da Rodovia João Mellão entre portal e toda zona
urbana e nas avenidas principais da Estância Turística de Avaré.
Para que através da Secretária de Obras, providencie uma pla-
taforma de concreto, sobre a canaleta de águas pluviais situada
na calçada da Praça Mario Lopes Peres.
Para que através do setor competente, providencie a limpeza e retira-
da de areia acumulada na Rua Mato Grosso, no trecho correspondido
entre o Cemitério e Av. Marginal Dr. Plínio de Almeida Fagundes.
Para que através da Guarda Municipal, intensifique patrulhamento
nas imediações da Praça da Paz onde fica localizado o Cristo.
Para que através do setor competente, providencie por questão
de segurança, sistema de monitoramento através de câmeras,
com o arquivo de imagens no Centro Administrativo, Centro de
Saúde I e Pronto Socorro.
Para que através do setor competente, estude a possibilidade
de nomear logradouro com o nome do Senhor Joaquim Francis-
co Cardoso.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
Para que através do setor competente providencie a limpeza do
campo de futebol do Bairro Duílio Gambini, sendo esta uma soli-
citação dos moradores do Bairro.
Para que através do setor competente providencie a colocação
de placas com as denominações das ruas ao longo do Bairro
Jardim Tropical.
Para que através do setor competente seja providenciada a limpe-
za da tubulação de esgoto localizada atrás da Empresa Sonata.

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
INDICO,  nos  te rmos reg imenta is  v igentes ,  ao
Excelent íss imo Prefe i to  Munic ipa l ,  Senhor  Rogél io
Barchetti Urrêa, providenciar a construção de uma ponte
sobre o córrego da Pedra Preta para possibilitar acesso
adequado àquela localidade.

ROSÂNGELA PAULUCCI P. PEREIRA
Para que através do setor competente, providencie com urgên-
cia a troca de lâmpada no poste localizado na Travessa José
Natel, no Bairro Jardim América II.
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Corrija o leito carroçável da Travessa José Natel, no Bairro Jardim América II.
Para que através do setor competente, estude a possibilidade de promover uma reforma no campo
de futebol do Jardim Bonsucesso II (Campo do América).
Para que através do setor competente, estude a possibilidade de promover uma reforma no
vestiário localizado no campo de futebol do Bairro Vila Martins III (Campo do Fluminense).
Para que através do setor competente, estude a possibilidade de alterar o nome da Rua das
Gorocaias, localizada no bairro Terras de São José, para CHANAN SINGH.

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
Para que através do setor competente, providencie a troca de lâmpada queimada em poste
localizado à Rua Goiás, nº 640.
Para que através do setor competente, providencie a troca de lâmpada queimada em poste
localizado à Rua Acre, nº 117.

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO
CONCURSO PÚBLICO 003/2010

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, torna pública a relação dos
aprovados no Concurso Público realizado no dia 13 de junho de 2010, para os cargos de Auxiliar
de Consultório Dentário – PSF e Médico Clínico Geral – PSF, classificados em ordem decrescente
de notas, conforme Edital de Concurso Público 003/2010, de 21 de maio de 2010, a saber:

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - PSF
—————————————————————————————————————————
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj.
—————————————————————————————————————————
1° 60,00 SAMIRA TRISTAO RAMOS TEIXEIRA 000020008 60,00
2° 57,50 ADRIANA FOGACA CARNEIRO 000020007 57,50
3° 57,50 LILIAN CRISTINA JOSE 000020009 57,50
MÉDICO CLÍNICO GERAL - PSF
——————————————————————————————————————————
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj.
——————————————————————————————————————————
1° 55,00 KIYOMI MIYASHIRO ALMEIDA 000020004 55,00
2° 52,50 NATALIA NOBREGA IZZO AHLFELDT 000020013 52,50
A relação dos candidatos que não obtiveram aprovação, contendo as notas em todas as provas
se acha disponível na sede da Prefeitura da Estância Turística de Avaré - SP
Avaré - SP, 16 de junho de 2010.

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO
PROCESSO SELETIVO 004/2010

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, torna pública a relação dos
aprovados no Processo Seletivo realizado no dia 13 de junho de 2010, para as funções de
Estagiário em Educação Física, Professor/Coordenador Educação Física e Professor de Educa-
ção Física, classificados em ordem decrescente de notas, conforme Edital de Processo Seletivo
004/2010, de 21 de maio de 2010, a saber:

ESTAGIÁRIO EM EDUCAÇÃO FÍSICA
————-——————————————————————————————————————
CLASS.NOTA NOME NSCRICAO P.Obj. TITULO
————————————————-——————————————————————————
1° 55,00 TABATA BURAN MAITAN 000020019 50,00 5,0000
2° 50,00 WELLINGTON AP. DIAS CARDOSO 000020011 50,00 0,0000

PROFESSOR/COORDENADOR EDUCAÇÃO FÍSICA
——————————————————————————————————————————
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj. TITULO
——————————————————————————————————————————
1° 66,00 AMAURI MAROTO 000020009 66,00 0,0000
2° 66,00 ARELY DE FREITAS VIEIRA 000020025 56,00 10,0000
3° 54,00 PATRICIA ELISA TAMBURU DINARDO 000020016 54,00 0,0000
4° 52,00 ANATILE FERNANDA VEPPO TEIXEIRA 000020017 52,00 0,0000
5° 50,00 GISELE APARECIDA NICACIO DE ALMEIDA 000020015 50,00 0,0000
6° 50,00 WESLEY TABANEZ 000020022 50,00 0,0000

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
——————————————————————————————————————————
CLASS. NOTA   NOME INSCRICAO P.Obj. TITULO
——————————————————————————————————————————
1° 56,00 TABATA BURAN MAITAN 000020020 56,00 0,0000
A relação dos candidatos que não obtiveram aprovação, contendo as notas em todas as provas
se acha disponível na sede da Prefeitura da Estância Turística de Avaré - SP
Avaré - SP, 16 de junho de 2010.

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO
PROCESSO SELETIVO 005/2010

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, torna pública a relação dos
aprovados no Processo Seletivo realizado no dia 13 de junho de 2010, para a função de Professor
PEB II- Educação Artística, classificados em ordem decrescente de notas, conforme Edital de
Processo Seletivo 005/2010, de 26 de maio de 2010, a saber:

PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
————————————————————————————————————————————————————
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj. TITULO
————————————————————————————————————————————————————
1° 70,00 LUCIANA VICENTINI ANDRADE 000020004 60,00 10,0000
2° 64,00 FATIMA APARECIDA VIANNA RIBEIRO 000020000 64,00 0,0000
3° 64,00 NELI APARECIDA DE MORAES VIEIRA DA SILVA 000020003 54,00 10,0000
4° 62,00 SANDRA REGINA BEXIGA GIANETTI 000020002 52,00 10,0000
5° 52,00 ELENIL RITA APARECIDA MORAES MARTINS 000020001 52,00 0,0000
A relação dos candidatos que não obtiveram aprovação, contendo as notas em todas as provas
se acha disponível na sede da Prefeitura da Estância Turística de Avaré - SP
Avaré - SP, 16 de junho de 2010.

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração
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Na último dia 26, estiveram em
Itu, os alunos do Projeto Defesa
Pessoal , para visitarem o Quartel
do Exército Brasileiro que fica na
cidade.

Na ocasião, conheceram as ins-
talações e a rotina dos soldados, bem
como puderam assistir a uma pales-
tra de incentivo ao estudo e à obedi-
ência aos pais e mestres, ministrada

PROJETO DEFESA PESSOAL
VISITA O QUARTEL DO EXÉRCITO

BRASILEIRO EM ITU

pelo Ten. Cel. Frei Berg.
O professor do projeto, Cabo Wi-

llams, agradeceu a participação do
Comendador Perez, que acompanhou
o pessoal durante a visita, bem como o
apoio do Prefeito Rogélio Barcheti, que
tornou possível esta viagem, proporci-
onando aos jovens a oportunidade de
conhecerem o dia a dia dos valorosos
soldados brasileiros.

Alunos do curso de defesa pessoal



RELAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS
11 A 17 DE JUNHO

Processo Data Aprov. PROPRIETÁRIO ENDEREÇO Tipo Responsável Técnico
1 123/10 11/6/2010 LEODEGAR C. CRUZ E NILSON POMPIANI Rua São Paulo, n° 1.201 Constr. Comercial/Residencial Arq. Urb. Bethina de Arruda Mota Melado
2 124/10 14/6/2010 FRANCISCO SEGARRA RICCI Rua Minas Gerais, n° 777 Construção Comercial Eng. Civil Fernando de Azevedo Maio
3 145/10 14/6/2010 ANTONIO CASSETARI Av. Gilberto Filgueiras, n° 1.059 Construção Residencial Arq. Edilene Nazario dos Santos Natal
4 172/10 14/6/2010 MARIA PANCCIONI LOPES Rua Victor Antonio de Moraes, n° 144 Regularização Residencial Eng. Civil Celso Teixeira
5 200/10 14/6/2010 ELISANGELA DE LIMA ROGATI Rua 06, lote 23, quadra 06 - Terras São Marcos II Construção Residencial Téc. Edif. José Urias Costa de Oliveira
6 206/10 14/6/2010 ROSELI APARECIDA ROCHA FRANCISCO Rua Jairo Amorim, n° 254 Regularização Residencial Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
7 210/10 14/6/2010 PAULO EDUARDO ALMEIDA FORTES Rua São João Evangelista, n° 111 Regularização Residencial Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
8 037/10 15/6/2010 WALDEMIR DE JESUS GOMES Rua Maria Antonia de Souza Desdobro de lote Arq. Urb. Eduardo A. Zanella Jr.
Avaré, 17 de junho de 2010

Arq. Urb. Bethina de Arruda Mota Melado
Setor de Análise de Projetos

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

CERTIDÃO DE USO DO SOLO
11 A 17 DE JUNHO

REQUERENTE Endereço Atividade Emitida em
1 SCARCELLI EMBALAGENS LTDA Rua Luiz Scarcelli, n° 90 Indústria de fabricação de sacos de papel 11/6/2010
2 SANDOVAL ALVES DE SOUZA Rua Naufal Ignatius, n° 314 Com. varej. de material elétrico, instalação e man. 11/6/2010
3 ROSIVALDO LACERDA Av. Espanha, n° 1.050 Perfuração e construção de poços de água 11/6/2010
4 C. C. BERNA SANTOS CONFECÇÕES - ME Rua Santa Catarina, n° 1.372 Com. varej. de artigos do vestuário e acessórios 11/6/2010
5 PRISCYLLA ALMEIDA DIAS DA CRUZ Rua Rio Grande do Norte, n° 1.056 Salão de cabeleireiro 11/6/2010
6 COSTA E OLIVEIRA RAÇÕES LTDA - ME Rua Bastílio Ovídio Tardivo, n° 231 Comércio varejista de rações e art. p/ animais 16/6/2010
7 PAULO TREVIZAN Rua Prof. Amorim, n° 741 Bar e mercearia 16/6/2010
8 A. M. NEVES ALVES - ME Av. Prof. Celso Ferreira da Silva, n° 990 Comércio varejista de materiais de construção 16/6/2010
9 ALESSANDRA FURLAN DE OLIVEIRA Rua Goiás, n° 1.167 Salão de cabeleireiro 16/6/2010
10 MARCELO CELESTINO DA ROCHA Av. João Victor de Maria, n° 535 Comércio de confecção 16/6/2010
11 WAGNER RAMOS Av. Joselyr de Moura Bastos, n° 411 Loja de som automotivo 16/6/2010
12 MILTON PIRES BATISTA Av. Joselyr de Moura Bastos, n° 384 Com. varejista de material alétrico, manutenção 16/6/2010
13 FRANCISCO ROSENDO SOBRINHO Rua Victor Ramos Fernandes, n° 320 Funilaria e pintura 16/6/2010
14 VIVIANE VILLEN Rua Abílio garcia, n° 281 Bar 16/6/2010
15 P. R. ROLIM PEREIRA - ME Rua Dr. Félix Fagundes, n° 576 Comércio varejista de art. cama, mesa e banho 16/6/2010
16 CLEIDE CALDINI FERRAZ Rua Rio Grande do Sul, n° 1.899 Clínica Odontológica 16/6/2010
17 E. DA SILVA MARTIKER - ME Rua Rio Grande do Sul, n° 1.739 Prestação de serv. em assessoria financeira 16/6/2010
18 OSWALDO HIDEO ITO Rua Amazonas, n° 1.319 Clínica Oftalmológica 16/6/2010
19 BACABA VEÍCULOS LTDA Av. Madre Paulina, n° 471 Comércio de veículos 16/6/2010
20 GRACIELE ROBERTA FERRAZ Rua Lineu Prestes, n° 1.343 Bar e lanchonete 16/6/2010
21 OSASTUR - OSASCO TURISMO LTDA Rua Alagoas, n° 1230 Prestação de serviços, garagem de ônibus 16/6/2010
22 MARIA APARECIDA GOMES YAMANAKA Rua Mato Grosso, n° 1.489 Esteticista facial e corporal, cabeleireira 16/6/2010
23 FELIPE HENRIQUE LOPES DA LUZ - ME Rua Roma, n° 100 C O M U N I Q U E - S E 16/6/2010
24 MARIA DE FATIMA ALVES QUIRINO Rua Allan Kardec, n° 1.373 I N D E F E R I D A 16/6/2010
25 ANDRÉ JANNINI Av. Cidade Jarcim, n° 241 Prestação serv. manutenção de embarcações 16/6/2010
Avaré, 17 de junho de 2010

Arq. Urb. Bethina de Arruda Mota Melado
Setor de Análise de Projetos

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ COMUNIQUE-SE
11 A 17 DE JUNHO

Nº Processo  Nº Data PROPRIETÁRIO ENDEREÇO Tipo Responsável Técnico
1 197/10 14/6/2010 ANTONIO DE SOUZA S. SOBRINHO Rua Argentina Viana, n° 115 Construção Residencial Arq. Edilene Nazario dos Santos Natal
2 198/10 14/6/2010 MARCOS GUAZZELLI NETO Rua Encarnacion Santana Garcia, n° 138 Construção Residencial Eng. Civil Ricardo de Salles Oliveira
3 199/10 14/6/2010 JAIR ANTUNES DUARTE Rua Cerqueira César, n° 142 Construção Comercial Eng. Civil Irineu Raymundo de Sousa
4 202/10 14/6/2010 TEREZINHA IVANI VOLPI PADREDI Rua Padre Almir dos Santos Pereira, n° 430 Construção Residencial Arq. João José Dalcim
5 204/10 14/6/2010 LISE COLLETE RANGEL DE MONTRIGAUD Rua Manoel Joaquim Garcia, n° 249 Construção Residencial Eng. Civil Carlos Alberto Ismael Lutti
6 205/10 14/6/2010 ABEL MENDES SIMÕES DOS SANTOS Rua da Colina, n° 632 Regularização Residencial Eng. Civil Ricardo de Salles Oliveira
Avaré, 17 de junho de 2010

Arq. Urb. Bethina de Arruda Mota Melado
Setor de Análise de Projetos
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Comunicado
A Secretaria Municipal da Saúde
comunica que está vacinando os
idosos acima de 60 anos com a
Vacina da Gripe Comum. FOram
vacinados apenas 5917 idosos,
corresponde a 58% da nossa po-
pulação. Temos a vacina em todos
os Postos de Saude das 8h  às 16h.



DECRETOS

Decreto n.º 2.460, de 10 de junho de 2010
(Dispõe sobre declaração de utilidade pública para fins de

futura desapropriação, e dá outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de
futura desapropriação, as áreas de terras abaixo, de proprieda-
de de Iolando Faria e Enny Martins Faria, localizadas na Rua
Professor Amorim, nesta cidade.
Local:- Rua Prof. Amorim - Avaré – SP;
Proprietário:- Iolando Faria e Enny Martins Faria;
Áreas :- : 151.658,26 m² - 15,1658 Hectare;.
9,0429 hectares ou 3,7367 alqueires ou
90.429,21m2 m.,
Descrição da Área :-
ÁREA DE TERRAS contendo a área de 151.658,26 m2, ou 15,1658
hectares, denominada Área Remanescente da Chácara Água
Branca, situada no município de Avaré-SP, dentro das seguintes
medidas e confrontações: inicia no ponto e marco n° 49 (11), e
divisor desta gleba com a n° 01 de Maria Elisa Martins, cravado
na cerca de divisa com Espólio de Dr. Flavio Guilherme C. Novaes;
deste marco segue na confrontação desta gleba com a n° 01 de
Maria Elisa Martins, no rumo 18°25’NW, a distância de 358,63
metros até o marco n° 49-A, cravado na cerca de divisa; deste
marco deflete à direita e segue na confrontação com a Área
Desmembrada da Chácara Água Branca (matricula n° 68.682),
no rumo 36°57’02"SE, a distância de 92,573 metros até o marco
n° 40, cravado no canto de divisa; deste marco segue na con-
frontação com Iolando Faria, no rumo 36°57’02"SE, a distância
de 96,330 metros até o marco n° 41, cravado no canto de divisa;
deste marco deflete à direita e segue na mesma confrontação
anterior, nos seguintes rumos e distâncias: 53°02’58"SW, 8,000
metros até o marco n° 42; 36°57’02"SE, 25,000 metros até o
marco n° 43, cravado junto a Rua Nicanor Garcia; deste marco
deflete à direita e segue margeando a Rua Nicanor Garcia, no
rumo 53°02’58"SW, a distância de 111,000 metros ate o marco n°
43-A, cravado no canto de divisa; deste marco deflete à direita
e segue na confrontação com a Arquidiocese de Sant’ana de
Botucatu, no rumo 36°57'02"NW, a distância de 50,00 metros ate
o marco n° 43-B; deste marco deflete à esquerda e segue na
mesma confrontação anterior, no rumo 53°02’58"SW, a distância
de 40,00 metros até o marco n° 04; deste marco segue na con-
frontação com a Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo, no rumo 53°02’58"SW, a distância de 24,500
metros ate o marco n° 05; deste marco segue na confrontação
com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo, nos seguintes rumos e distancias: em curva de concor-
dância à distância de 14,137 metros até o marco n° 06;
36°57’02"SE, 32,000 metros até o marco n° 07; em curva de
concordância à distância de 14,137 metros ate o marco n° 08,
cravado junto a Rua Nicanor Garcia; deste marco segue
margeando a Rua Nicanor Garcia, nos seguintes rumos e dis-
tâncias: 36°57’02"SE, 14,000 metros até o marco n° 09;
53°02’58"NE, 183,500 metros até o marco n° 46, cravado no
canto de divisa; deste marco deflete à direita e segue na con-
frontação com Iolando Faria, no rumo 36°57’02"SE, à distância
de 405,670 metros até o marco no 47, cravado no canto de
divisa; deste marco deflete à direita e segue na confrontação
com Orlando Martins Correa (Estância Cruzeiro), por cerca de
arame percorre o rumo 21°10'SW, 213,99 metros até o marco n°
48 (10); cravado na cerca de divisa com o Espolio de Dr. Flavio
Guilherme C. Novaes; segue confrontando com o referido espo-
lio, por cerca, de arame existente na linha do perímetro, percorre
rumo 50°15’NW, 585,00 metros até chegar ao ponto e marco n°
49 (11), marco este que serviU de ponto de partida e inicio
destas divisas e confrontações.
TERRENO, contendo a área de 9,0429 hectares ou 3,7367
alqueires ou ainda, 90.429,21m2 metros quadrados, situado
nesta cidade, na Chácara Água Branca, com a seguinte descri-
ção: Inicia no marco n.° 08, cravado na cerca de divisa com
Orlando Martins Corrêa, Venerando Nogueira da Luz e Rache
Trench da Luz, segue confrontando com Orlando Martins Corrêa,
por cerca de arame per- corre rumo 76.°35’SW - 320,00 metros
até o marco n.° 09, cravado no canto de divisa; deste marco
deflete à direita, seguindo na confrontação com área
desmembrada “F”, no rumo 21.°l0’NE – 5,33 metros até o marco;
deste: marco deflete à esquerda e segue na mesma confronta-
ção anterior, no rumo 36.°57’02"NW - 174,25 metros até o mar-

co, cravado na divisa com parte da Chácara Água Branca, des-
te marco deflete à direita, seguindo na mesma confrontação no
rumo 53.°02’58"NE - 99,77metros até o marco; deste marco deflete
à esquerda seguindo na mesma confrontação anterior no rumo
36.°57’02"NW - 25,00 metros até o marco; deste marco deflete à
direita, seguindo na confrontação com a Rua Professor Amorim,
no rumo 53.°02’58"NE - 13,10 metros até o marco n.° 2A, crava-
do junto à área desmembrada “F”; deste marco deflete à direita
e segue na confrontação com a área desmembrada “F”, no rumo
40.°00’SE - 11,41 metros até o marco n.° 02, da área desmembrada
“F”; deste marco deflete à esquerda e segue na confrontação
com a área desmembrada “F”, no rumo 59.°15’NE - 57,90 metros
até o marco n.°03; deste marco deflete à esquerda e segue na
mesma confrontação anterior, no rumo 30.°45’NW - 16,00 metros
até o marco n.° 04; deste marco deflete à esquerda e segue na
confrontação com a área desmembrada “F”, em curva de con-
cordância, na distância de 14,14 metros até o marco n.° 0, da
área desmembrada “F” e margem da Rua Professor Amorim;
deste marco deflete à direita e segue margeando a Rua Profes-
sor Amorim, no rumo 59.°95’NE - 32,48 metros até o marco n.°
03, da área desmembrada “G”; deste marco deflete à direita e
segue confrontando com a área desmembrada “G”, em curva de
concordância, na distancia de 14,14 metros até o marco n° 4;
deste marco deflete à esquerda e segue na mesma confronta-
ção anterior, nos seguintes rumos e distâncias: 30.°45’SE - 16,00
metros até ó marco n.° 05; 59.°15’NE - 32,55 metros até o marco
n° 06; 45.°10’SE - 32,00 metros até o marco n.° 07; 45.°02’NE—
25,00 metros até o marco n.° 0, da área desmembrada “G”,
cravado na margem da Rua Higino Rotelli; deste marco deflete à
direita e segue margeando a Rua Higino Rotelli, em curva de
concordância, na distância de 14,36 metros até o marco n.° 03,
da área desmembrada “H” cravado na margem da Rua Profes-
sor Sebastião Pinheiro; deste marco deflete à direita, segue
nessa confrontação no rumo 44.°58’SE, na distância de 25,00
metros até o marco n.° 04; deste marco deflete à esquerda e
segue na mesma confrontação anterior no rumo 45.°02’NE, a
distância de 86,30 metros até o marco “O” da área desmembrada
“H”, cravado na margem da Rua Projetada; deste marco deflete
à direita e segue margeando na Rua Projetada, nos seguintes
rumos e distâncias: 69.°00’SE - 77,45 metros até o marco; em
curva, 18,50.metros até o marco; 73.°26’SE - 46,9 metros até o
marco; em curva, 28,22 metros até o marco; 74.°14’NE - 25,10
metros até o marco, cravado na cerca de divisa com Venerando
Nogueira da Luz e Rachel Trench da Luz; deste marco deflete à
direita e segue por cerca de arame, confrontando com Venerando
Nogueira da Luz e Rachel Trench da Luz, no rumo 26.°00’SW, na
distância de 201,80 metros, ate o marco n° 08, marco este que
serviu de ponto de partida e início destas divisas e confrontações.
Artigo 2º - As presentes áreas serão utilizadas para futura
desapropriação.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 10 de junho de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 2.462, de 15 de junho de 2010
(Dispõe sobre determinação.)

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 determinado que no dia 19 de junho de 2010,
das 9:00 às 17:00 horas, as atividades do Gabinete do Prefeito
da Estância Turística de Avaré ficam transferidas para a EMEB
“Prof Carlos Papa”, na Rua Zico de Castro nº 1235, no Bairro
Jardim Tropical, nesta cidade, quando será realizado o Projeto
de Ação Social – Prefeitura no Bairro.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 15 de junho de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 2.465, de 16 de junho de 2.010
(Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar repasse de
recursos financeiros destinados a realização do II Confota

(Concurso de Fotografias) em nossa cidade.)

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 o Executivo Municipal autorizado efetuar repas-
se de recursos financeiros, nos termos da Lei nº 1.377, de 16
de junho de 2.010, no valor de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais), para
realização do II Confota  (Concurso de Fotografias), que será
realizado no dia 28 de junho de 2010 no Teatro Municipal.
Parágrafo Único  – O valor a ser desembolsado será repassa-
do a comissão organizadora a ser designada por Decreto do
Chefe do Executivo.
Artigo 2º - A prestação de contas deverá ser apresentada, em
até 30 (trinta) dias após o término do evento e deverá observar
rigorosamente o disposto na Lei Municipal nº 1283, de 17 de
novembro de 2009 e seu regulamento.
Parágrafo Único – Em igual prazo será remetida cópia da pres-
tação de contas ao Poder Legislativo para apreciação.
Artigo 3º – As despesas decorrentes da execução desta Lei, a
cargo do Município, onerarão as dotações consignadas no Or-
çamento vigente: 11.02.00.3.3.90.39.00.13.392.3002.2090-825.
Artigo 4º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 16 de junho de 2.010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

LEIS

Lei nº 1.375, de 16 de junho de 2.010
(Dispõe sobre revogação da Lei nº 1355, de 12 de maio de

2010, e dá outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:-
Artigo 1º - Fica revogada a Lei nº 1.355, de 12 de maio de 2010,
que autoriza o Executivo e o Legislativo Municipal a conceder abo-
no aos Servidores Públicos Municipais e dá outras providências.
Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 16 de junho de 2.010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.376, de 16 de junho de 2.010
(Dispõe sobre revogação do artigo 3º, da Lei nº 1176, de 12
de maio de 2009 e alteração do artigo 4º da Lei 1.338, de 30
de março de 2010, dispondo sobre as datas comemorativas

alusivas a formação histórica de Avaré, e ao calendário oficial
de Eventos da Estância Turística de Avaré, e dá outras

providências)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:-
Artigo 1º - Fica revogado o artigo 3º da Lei nº 1176, de 12 de
maio de 2009.
Artigo 2º - Fica excluído do calendário oficial o ponto fa-
cultativo da data de 07 de julho, disposto no artigo 4º da
Lei nº 1338 de 30 de março de 2010.
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 16 de junho de 2.010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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Lei nº 1.377, de 16 de junho de 2.010
(Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar repasse de
recursos financeiros destinados a realização do II Confota

(Concurso de Fotografias) em nossa cidade.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:-
Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado efetuar repasse
de recursos financeiros, no valor de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais),
para realização do II Confota  (Concurso de Fotografias), que
será  realizado no dia 28 de junho de 2010 no Teatro Municipal.
Parágrafo Único  – O valor a ser desembolsado será repassa-
do a comissão organizadora a ser designada por Decreto do
Chefe do Executivo.
Artigo 2º - A prestação de contas deverá ser apresentada, em
até 30 (trinta) dias após o término do evento e deverá observar
rigorosamente o disposto na Lei Municipal nº 1283, de 17 de
novembro de 2009 e seu regulamento.
Parágrafo Único – Em igual prazo será remetida cópia da pres-
tação de contas ao Poder Legislativo para apreciação.
Artigo 3º – As despesas decorrentes da execução desta Lei, a
cargo do Município, onerarão as dotações consignadas no Or-
çamento vigente: 11.02.00.3.3.90.39.00.13.392.3002.2090-825.
Artigo 4º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 16 de junho de 2.010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.378, de 16 de junho de 2.010
(Autoriza o Executivo Municipal a doar mobiliário e dá outras

providências)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:-
Artigo 1.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar
a Colônia Espírita Fraternidade, um estofado Atenas 02 peças
na cor vinho, bem esse oriundo do patrimônio nº 244 da Câmara
de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Artigo 2.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 16 de junho de 2.010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

INEDITORAIS

Resumo da Minuta do Edital do
Leilão Público  nº 001/10

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PÚBLICA DA FUN-
DAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ – LP/FREA, atra-
vés do presente Edital, comunica que encontra - se aberto na
Fundação Regional Educacional de Avaré, sito à Pç Prefeito
Romeu Bretas - 163, Avaré SP, LEILÃO PÚBLICO sob o n.º 001/
10, visando a alienação do seguinte bem:-
1. um veículo marca/modelo I/KIA BESTA 12P GS, ano 1.999,
espécie tipo PAS/MICROONIB, chassis nº. KNHTR7312X6334079,
movido à diesel, cor bege de placa nº CXI 2441, no estado em
que se encontra.
Fica desde logo designado o próximo dia 05 de Julho do ano de
2.010, às 10hs30m para o referido leilão em epígrafe, a realizar-
se na Fundação Regional Educacional de Avaré, sito à Pç Prefei-
to Romeu Bretas – 163, Avaré SP.

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL
DE AVARÉ – FREA

O Edital completo, bem como a avaliação mínima, para efeitos de
lanço legal, poderão ser retirados junto à LP/FREA, no endereço
acima citado, no horário normal de expediente das 9hs00 às
12h30m ou das 13hs00 às 16hs00 de Segunda a Sexta Feira,
pelo email licitações@frea.edu.br ou pelo site www.frea.edu.br.
Avaré, 11 de junho de 2.010.

_________________________
Renata de Albuquerque Tamassia.

Presidente da CPL/FREA

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 089/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os
classificados no Concurso Público nº 001/2010, homologado
pelo Edital nº 001/2010 de 11/05/2010, para o cargo de Progra-
mador de Computador no cargo e classificação abaixo des-
critos, para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departa-
mento de Recursos Humanos, situado a Rua Rio Grande do Sul
nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
03º Rodrigo de Souza
Estância Turística de Avaré, 17 de Junho de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

TELEFONES DOS PONTOS DE TÁXI
Ponto Telefone Endereço
São João 3732-0111 Rua Maranhão
Santa Cruz 3731-2283 Rua São Paulo
São Benedito 3732-1772 Rua Mato Grosso (Igreja São Benedito)
São Cristóvão (mercado) 3732-0333 Praça da Independência (Rua Santa Catarina)
Central (matriz) 3732-0999 Rua Domiciano Santana
Santa Casa 3732-1669 Rua Mato Grosso x Rua Paraíba
Rodoviária 3733-0449 Terminal Rodoviário

AVARÉ, 19 DE JUNHO DE 2010SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 46536



EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 090/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os
classificados no Concurso Público nº 001/2007, homologado
pelo Decreto nº 1.415 de 12/04/07, publicado em 14/04/07 e
prorrogado pelo Decreto nº 2.025 de 02/04/09, publicado em 04/
04/09, para o exercício de Psicólogo, conforme descrição e
classificação abaixo descritas, para comparecer no prazo má-
ximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos, situado a
Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
016º Amauri Hiray Jacinto
017º Alessandra Bonifacio Mazetti
018º Claudia Abras
019º Marina Tezza Cruz
020º Viviane Maria Alves
Estância Turística de Avaré, 17 de Junho de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 091/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os
classificados no Concurso Público nº 001/2007, homologado
pelo Decreto nº 1.415 de 12/04/07, publicado em 14/04/07 e
prorrogado pelo Decreto nº 2.025 de 02/04/09, publicado em 04/
04/09, para o exercício de Assistente Social, conforme des-
crição e classificação abaixo descritas, para comparecer no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publi-
cação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos,
situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
012º Priscila de Medeiros
013º Daniele Paranhos Vieira
014º Ana Amélia de Oliveira Ramos
015º Elisabeth T. Maria Van de Laar
016º Camila de Oliveira Cheche
Estância Turística de Avaré, 17 de junho de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 092/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os
classificados no Concurso Público nº 001/2010, homologado
pelo Edital nº 001/2010 de 11/05/2010, para o cargo de Monitor
Disciplinar  no cargo e classificação abaixo descritos, para
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir
da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recur-
sos Humanos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
MONITOR DISCIPLINAR
Class. Nome
05º Antonio Elio Prezotto
06º Antonio Aparecido de Macedo
Estância Turística de Avaré, 17 de Junho de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 093/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os
classificados no Concurso Público nº 001/2010, homologado
pelo Edital nº 001/2010 de 11/05/2010, para o cargo de Técnico
em Manutenção em Equipamentos de Informática no
cargo e classificação abaixo descritos, para comparecer no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publi-
cação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos,
situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
03º Marcelo Gentil Noboa
04º Vinicius da Silva Almeida
Estância Turística de Avaré, 17 de Junho de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 094/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os
classificados no Concurso Público nº 001/2010, homologado
pelo Edital nº 001/2010 de 11/05/2010, para o cargo de Escritu-
rário no cargo e classificação abaixo descritos, para compare-
cer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da
publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Huma-
nos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
21º Kelly Cristina Ramos
22º Vviane Regina Tristão Ferreira
Estância Turística de Avaré, 17 de Junho de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 095/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os
classificados no Concurso Público nº 001/2010, homologado
pelo Edital nº 001/2010 de 11/05/2010, para o cargo de Inspe-
tor de Alunos no cargo e classificação abaixo descritos, para
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir
da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recur-
sos Humanos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
INSPETOR DE ALUNOS
Class. Nome
11º Mircele de Albuquerque Oliveira
12º Andressa Azevedo Oliva
13º Leandro Augusto Tito Filho
Estância Turística de Avaré, 17 de Junho de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 096/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os
classificados no Concurso Público nº 001/2010, homologado
pelo Edital nº 001/2010 de 11/05/2010, para o cargo de Lava-
deira, no cargo e classificação abaixo descritos, para compa-
recer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data
da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Hu-
manos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
02º Zaíra de Melo
Estância Turística de Avaré, 17 de Junho de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 097/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os
classificados no Concurso Público nº 001/2010, homologado
pelo Edital nº 001/2010 de 11/05/2010, para o cargo de Telefo-
nista no cargo e classificação abaixo descritos, para compare-
cer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da
publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Huma-
nos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
06º Paula Renata de Moraes Gomes
Estância Turística de Avaré, 17 de Junho de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 098/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os
classificados no Concurso Público nº 001/2010, homologado
pelo Edital nº 001/2010 de 11/05/2010, para o cargo de Pedrei-
ro, no cargo e classificação abaixo descritos, para comparecer
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da
publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Huma-
nos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
06º Joseli da Silva
Estância Turística de Avaré, 17 de Junho de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 099/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado por seu Secretário Municipal de Administração, Sr João
Batista Leme, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo Decreto nº 2.351 de 03 de Março de 2010, convoca os
classificados no Processo Seletivo nº 001/2010, publicado
em 23/01/2010, homologado em 12/02/2010, publicado em 13/
02/2010, para o cargo de Professor PEB I , conforme descri-
ção e classificação abaixo descritas, para comparecerem no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publi-
cação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos,
situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 13:30 às 17:00 hs.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
181º Vania Aparecida Cardoso
182º Alessandra Regina Santanna
183º Janaina Fernanda Schmidt Pancioni
184º Aline Hakim Prioli dos Santos
185º Elaine Ferreira de Campos
Estância Turística de Avaré, 17 de Junho de 2010.

ROGÉLIO BARCHETTI URREA
PREFEITO

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

CONSEG
CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA

Presidente - Ângela Armando
Rua Ribeirão Vermelho do Sul, 181 -

CEP 18703-280
Cidade Jardim - Avaré/SP
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 100/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo seu Prefeito Sr Rogelio Barchetti Urrea, , convoca o
classificado no Concurso Público nº 003/2007, homologado
pelo Decreto nº 1.661 de 20/02/08 e prorrogado pelo Decreto nº
2.292 de 07/01/10, para o cargo de PEB II- Educação Física,
para contrato temporário regido pela CLT para substituição de
Professor afastado a comparecer no prazo máximo de 05 (cin-
co) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no
Departamento de Recursos Humanos, situado a Rua Rio Grande
do Sul nº 1810 no Centro Administrativo.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
09º Eliana Cristina de Moraes Mendes de Godoy
Estância Turística de Avaré, aos 17 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETTI URREA
PRFEITO

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 101/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os
classificados no Concurso Público nº 001/2010, homologado
pelo Edital nº 001/2010 de 11/05/2010, para o cargo de Fiscal
de ISS no cargo e classificação abaixo descritos, para compa-
recer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data
da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Hu-
manos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
02º Marcos Benedito Quintino
Estância Turística de Avaré, 17 de Junho de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 102/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os
classificados no Concurso Público nº 001/2009, homologado
pelo Decreto nº 2.223 de 15/10/09, publicado em 24/10/09, para
o exercício de Emprego Público junto aos PSFs, no cargo e
classificação abaixo descritos, para comparecer no prazo má-
ximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos, situado a
Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Emprego: AUXILIAR ADMINISTRATIVO- PSF
Class. Nome
06º João Paulo Rocha de Silva

Emprego: AUXILIAR DE ENFERMAGEM- PSF
Class. Nome
14º Jacqueline Brick
15º Ricardo Oliveira Martins Mota

Emprego: SERVENTE (LIMPEZA)- PSF
Class. Nome
06º Amanda Cristina dos Santos
07º Tatiane Baptista Pinto
Estância Turística de Avaré, 17 de Junho de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 103/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os
classificados no Concurso Público nº 001/2010, homologado
pelo Edital nº 001/2010 de 11/05/2010, para o cargo de Serven-
te (Limpeza)  no cargo e classificação abaixo descritos, para
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir
da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recur-
sos Humanos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
SERVENTE  (LIMPEZA)
Class. Nome
20º Helena de Fátima Candido
21º Sonia Maria Prado
22º Ainda de Fátima Parra
Estância Turística de Avaré, 17 de Junho de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº104/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os
classificados no Concurso Público nº 001/2010, homologado
pelo Edital nº 001/2010 de 11/05/2010, para o cargo de Cozi-
nheiro, na classificação abaixo descrita, para comparecer no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publi-
cação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos,
situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
COZINHEIRO
Class. Nome
78º Jacqueline Benedete
79º Josiel Rafael dos Santos
80º Mileid Pinto Ramalho
Estância Turística de Avaré, 17 de Junho de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 105/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os
classificados no Concurso Público nº 001/2010, homologado
pelo Edital nº 001/2010 de 11/05/2010, para o cargo de Auxiliar
Administrativo no cargo e classificação abaixo descritos, para
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir
da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recur-
sos Humanos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
08º Marcos Vinicius da Silva Nishida
09º Ana de Valega Negrão
Estância Turística de Avaré, 17 de Junho de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 107/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os
classificados no Concurso Público nº 001/2010, homologado
pelo Edital nº 001/2010 de 11/05/2010, para o cargo de Profes-
sor de Educação Especial, conforme classificação abaixo
descrita, para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departa-
mento de Recursos Humanos, situado a Rua Rio Grande do Sul
nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
07º Marisete Aparecida Macon
Estância Turística de Avaré, 17 de Junho de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 109/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os
classificados no Concurso Público nº 001/2007, homologado
pelo Decretol nº1415 de 12/04/07, publicado em 14/04/07 e pror-
rogado pelo Decreto nº2025 de 02/04/09, para o cargo de Auxi-
liar de Enfermagem no cargo e classificação abaixo descri-
tos, para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de
Recursos Humanos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
33º Leandro Augusto Tito
34º Silvia Helena Armando Pires
35º Cacilda Aparecida Pinto
Estância Turística de Avaré, 17 de Junho de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 106/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os
classificados no Concurso Público nº 001/2010, homologado
pelo Edital nº 001/2010 de 11/05/2010, para o cargo de Auxiliar
de Desenvolvimento Infantil, no cargo e classificação abai-
xo descritos, para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Depar-
tamento de Recursos Humanos, situado a Rua Rio Grande do
Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
66º Ana Claudia Miguel de Oliveira
67º Nilza Laurinda da Silva
68º Maria Teresa Bastos
69º Ângela da Silva Thimotheo
70º Vanda Machado de Oliveira
71º Eliana Lopes Diniz
72º Ângela Maria da Silva Moraes
73º Roberta Ribeiro Puntel
74º Silmara Aparecida Santiago de Oliveira
75º Renata Peres Rodrigues
76º Danielle Sanches Cruz
77º Simone da Silva Santana
78º Joice Xavier de Lima
79º Diego Augusto Pinto
80º Edileia Aparecida Bicudo
81º Miqueia Pereira de Souza
82º Gislaine de Cássia Maciel de Lima
83º Analice Fiorelli de Andrade
84º Eloisa de Almeida Fessine
85º Marli de Oliveira Martins
86º Eliana de Castro Melenchon
87º Lucia Helena Fazan Miranda Ferrarezi
88º Fabiana Meliza Collura
89º Juliana Ferreira da Luz
90º Fabiano Amâncio da Silva
91º Tatiane Nunes Carvalho
92º Camila Beatriz Lucas Pavão
Estância Turística de Avaré, 17 de Junho de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

SAÚDE BUCAL
POSTÃO DA RUA ACRE

TEL. (14) 3711-2405
PLANTÃO DE ATENDIMENTO

AOS SÁBADOS DAS 08:00 ÀS 12:00
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 108/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os
classificados no Concurso Público nº 001/2007, homologado
pelo Decreto nº1415 de 12/04/07, publicado em 14/04/07 e pror-
rogado pelo Decreto nº 2025 de 02/04/09, para o cargo de Au-
xiliar de Serviço de Campo e classificação abaixo descritos,
para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a
partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de
Recursos Humanos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
52º Antonio Carlos Pedroso
53º Juliano Aparecido de Oliveira
54º João Batista Siqueira
55º Ronaldo Lopes
56º Ronny Peres Batista
57º Fabiana Banin
58º Gilcimara Bento de Jesus
59º Diego Rodrigo Coito Honório
60º Ivani Cardoso
61º Antonio Luis Furtado de Souza Júnior
62º Ariovaldo Adriano Laurindo
63º Daiane Aparecida dos Santos
64º Débora Cristina Lopes Rodrigues
65º Gilberto Aparecido Leme
Estância Turística de Avaré, 17 de Junho de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração
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C A P A C I T A Ç Ã O :

14/07
8h00 – Credenciamento
9h00 –   Palestra: As responsabilidades dos mu-

nicípios :Competências Legais
Palestrante: Neusa Marcondes
Ementa: Discutir estratégias que permitam a in-

teração dos poderes públicos com as comunidades
locais nos processos modernos de administração
municipal, com ênfase nas questões relacionadas
às competências para proteção e recuperação dos
recursos ambientais.

9h45 – Trabalho em Grupo
10h30 – Coffee Break
10h45 – Palestra: As responsabilidades dos mu-

nicípios: Planejamento Municipal
Palestrante: Fredmar Correa
Ementa: Busca mostrar caminhos pelos quais

os municípios paulistas poderão trilhar, na condu-
ção de políticas públicas para seu desenvolvimento
integrado, construídas necessariamente com a par-
ticipação de parcelas organizadas da sociedade lo-
cal, em consonância com modelos pensados para
o desenvolvimento sustentável das bacias hidrográ-
ficas a que pertencem. O que se objetiva é agregar
cada vez maior valor político às suas decisões para
ditar seus momentos futuros.

12h00 – Almoço
14h00 –   Palestra: Poder local e Saneamento
Palestrantes: Oscar Gozzi e Abílio Gonçalves Jr.
Ementa: Conceito, classificação e princípios do

servidor público. Os recursos hídricos e o sanea-
mento. Gestão do saneamento municipal: princípi-
os fundamentais e formas de gestão. Administra-
ção direta ou autárquica, concessões administrati-
va ou patrocinadas.

15h45 – Café
16h00 –   Palestra: Poder local e saneamento

Curso do Programa Pacto das
Águas será realizado em Avaré
A Secretaria Estadual

de Meio Ambiente, atra-
vés da Coordenadoria de
Recursos Hídricos, promo-
verá nos dias 14 e 15 de
julho, o Curso de Capaci-

tação do Programa Pacto
das Águas, a ser realiza-
do no Cineclube Avareen-
se, das  9h00 às 17h00.

O curso tem por ob-
jetivo capacitar técnicos

municipais nas áreas de
legislação, gestão dos
serviços de saneamento,
planejamento e políticas
públicas, correlação en-
tre água e floresta e ela-

boração de projetos. To-
dos esses temas estão
correlacionados com as
metas do Programa Pac-
to das Águas no Estado
de São Paulo.

PROGRAMAÇÃO
Palestrantes: Oscar Gozzi e Abílio Gonçalves Jr.
Ementa: Gestão associada, consórcios, públi-

cos, convênios, e contratos de programa. Plano de
saneamento e regulação dos serviços de saneamen-
to. O município no Pacto das Águas: plano de me-
tas  e programas, perdas de água, índices ICTEM e
IQR, projetos e financiamentos.

17h00 – Encerramento

15/07
9h00 – Palestra: Água e Floresta
Palestrante: Viviane Buchianeri
Ementa: Abordagem dos aspectos legais que

visam a proteção do solo, da água e da vegetação
natural e apresentação dos métodos de recomposi-
ção da vegetação nativa.

10h30 – Coffee Break
10h45 – Palestra: Recuperação Ambiental
Palestrante: Viviane Buchianeri
Ementa: Abordagem dos aspectos legais que

visam a proteção do solo, da água e da vegetação
natural e apresentação dos métodos de recomposi-
ção da vegetação nativa.

12h00 – Almoço
14h00 – Palestra: Elaboração e gerenciamento

de Projeto: Fundamentos e Práticas
Palestrantes: Geroncio Albuquerque Rocha e

Agostinho Kretan G. Guimarães
Ementa: Abordagem teórica para a elaboração

de projetos e as principais atividades e ferramentas
relacionadas a essas ações, conceitos utilizados e
as melhores práticas, Ciclo de vida do Projeto, ferra-
mentas de acompanhamento e controle.

14h45 – Trabalho em Grupo
15h30 – Coffee Break
15h45 – Debates e Esclareciemtnos
17h00 - Encerramento

FALECIMENTOS

COMUNICADO
Transporte urbano

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré e a empresa de
transporte público urbano, Osastur, informam, mediante a autorização
da Promotoria Pública, que todos os passageiros idosos e demais
beneficiários que possuem o cartão de acesso ao transporte coletivo,
deverão embarcar pela porta traseira do ônibus sem qualquer custo
para o embarque.

Ouvidoria Municipal:
0800-7700133

FALECIMENTOS PERÍODO DE
11/06/ Á 16/06/52010

VITÓRIA GONÇALVES SILVA
*18/02/1926 + 11/06/2010

SEBASTIÃO DOS SANTOS
*01/06/1965 +11/06/2010
DELFINO NÉRI DE LIMA
*20/08/1923 + 11/06/2010

ANTÔNIO CARLOS LOPES
*14/01/1963 + 11/06/2010

CRISTIAN DOS SANTOS SILVA
*29/10/1986 + 12/06/2010

MARIA APARECIDA DOMINGUES
*20/02/1938 + 12/06/2010

MAURO ALVES DOS SANTOS
*26/01/1921 + 13/06/2010

VICTOR CAMILO
*04/02/1929 + 15/06/2010

MARIA APARECIDA DA SILVA
*11/07/1944 + 16/06/2010
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Juiz de Direito João Agnaldo Donizeti Gandini e
Promotor de Justiça Sebastião Sérgio da Silveira

S E C R E T A R I A   D A   S A Ú D E :

Judicialização do Direito da Saúde
foi tema de palestra na Câmara

Numa promoção da
Secretaria Municipal
da Saúde, aconteceu
na tarde de segunda-
feira, 14, na  Câmara
de Vereadores da Es-
tância  Tur ís t ica  de
Avaré, uma interes-
sante palestra sobre o
tema “Judicialização
da Saúde”. As explica-
ções que envolvem o
assunto foram feitas
pelo Juiz de Direito da
2ª  Vara da Fazenda
Pública de Ribeiro Pre-
to, João Agnaldo Doni-
zeti Gandini, e também
pelo Promotor de Jus-
tiça e Curador da Ci-
dadania de Ribeirão
Preto, Sebastião Sér-

principalmente com te-
mas como improbida-
de, ação civil pública,
meio ambiente, tercei-
ro setor e cidadania. Já
o juiz João Gandini,
autor de vários livros
sobre a judicialização
da saúde, explanou di-
retamente a questão.

“A omissão ou ine-
ficácia do Estado na
prestação dessa assis-
tência médico-farma-
cêutica deu causa ao
fenômeno que vem
sendo denominado judi-
cialização da saúde,
compreendido como a
provocação e a atua-
ção do Poder Judiciá-
rio em prol da efetiva-

ção dessa assistência.
Quando o Judiciário de-
termina ao Estado que
forneça determinado
medicamento, atendi-
mento médico ou insu-
mo terapêutico deve
fazê-lo com cautela, a
fim de não ofender a
Constituição e a lei,
bem como não inviabi-
lizar o funcionamento
da máquina estatal”,

explicou o juiz João
Gandini, concluindo que
essa análise, associada
ao relato de exitosa ex-
periência na comarca
de Ribeirão Preto-SP,
demonstra que é possí-
vel, de forma objetiva e
racional, conferir efeti-
vidade ao direito funda-
mental  à saúde por
meio do sistema pro-
cessual vigente.

gio da Silveira, evento
articulado pela farma-
cêutica Mauren Luci-
ana Estevan.

Inicialmente o pú-

blico presente ouviu as
explicações do promo-
tor Silveira, que tem
ampla experiência na
área de Direito e atua

Palestra será dirigida aos integrantes da
Guarda Municipal de Avaré

Escola do Legislativo promove palestra
visando estruturar a Guarda Municipal

E S C O L E G I S :

No próximo dia 23 de
junho, quarta-feira, a Câ-
mara de Vereadores da
Estância Turística de Ava-
ré, por intermédio da Es-
cola do Legislativo (Esco-
legis), estará sediando im-
portante palestra com o
presidente do Sindicato
dos Guardas Civis Metro-
politanos de São Paulo
(SindGuardas), Carlos
Augusto de Sousa Silva.

O evento tem como
objetivo fornecer mai-
ores subsídios à recém
formada Guarda Muni-
cipal de Avaré, e a Es-
cola do Legislativo,
atendendo ao pedido
feito pelo vereador pe-
tista Ernesto Albuquer-
que, estará patrocinan-

do a palestra como for-
ma de atender aos ob-
jetivos específicos de
sua formação, ou seja,

capacitar o servidor
público conscientizan-
do-o de suas verdadei-
ras funções.

“Esperamos contar
com a presença de autori-
dades ligadas aos poderes
públicos, como juízes, pro-
motores, policiais civis e mi-
litares, membros do Con-
seg, vereadores em geral,
secretários municipais, im-
prensa, enfim, a estrutura-
ção da GM de Avaré pre-
cisa ser levada muito a sé-
rio porque estamos tratan-
do de segurança pública,
da segurança da nossa po-
pulação”, destacou a dire-
toria da Escolegis.

A palestra som o presi-
dente do SindGuardas tem
início previsto para as 10h00
do próximo dia 23/06, no
Plenário Eruce Paulucci, e
é aberta à participação de
todos os interessados.

A Secretaria Munici-
pal de Esportes divulgou
a programação de jogos
deste final de semana.
Hoje, no Ginásio de Es-
portes “Kim Negrão”
acontecem os jogos en-
tre Associação Atlética
Avareense (A) x SEME/
Polícia Civil/Vídeo Lo-
cadora, às 8h30, e Asso-
ciação Atlética Avareen-
se (B) x C.M.E. Itaí, às
9h00, ambos pela cate-
goria infantil.

Para as 13h30 está
marcada a partida entre
Piraju e Escritório Quinta-
lizinho, pela categoria pré-
mirim; na sequência se en-
frentam Piraju x Cerquei-
ra César, às 14h00, pela
categoria infanto, seguido
de São Manuel x Cerquei-
ra César, às 14h30, pela
categoria infantil, e São
Manuel x Cerqueira Cé-
sar, às 15h00, pela catego-
ria infanto.

Amanhã, dia 20,  no
Ginásio “Kim Negrão”,
tem mata x mata femi-
nino de futsal, quando
se enfrentam Coronel
Macedo x Cerqueira

Secretaria de Esportes
divulga programação

César, às 9h00, e e Bo-
rebi x Arandu, às 9h30.
A Comissão Organiza-
dora comunica as equi-
pes para cumprirem os
horários da tabela para
não sofrerem W.O.

2ª Copa de Futsal
Adulto e Veterano

A partir da próxima
semana começam os
preparativos para a 2ª
Copa de Futsal Adulto e
Veterano do Centro Ava-
reense, em parceria com
a Secretaria Municipal
de Esportes de Avaré. O
congresso técnico será
realizado no dia 24 de ju-
nho, na Câmara Munici-
pal, às 19h30.
Futebol de Campo

A Secretaria de Es-
portes informa também
que terão início os pre-
parativos para o Cam-
peonato Municipal de
Futebol da 1ª e 2ª Divi-
são. O cadastro das
equipes também deve
começar em breve e os
interessados deverão
entrar em contato com
o Bugrinho pelo telefo-
ne (14) 9714-6990.
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A fábula “A Roupa Nova do Rei” foi contada aos alunos
da Escola “Suleide Maria”

C U L T U R A :

“A Roupa Nova do Rei” foi a história
do Projeto “Hora do Conto”

No último dia 9 foi re-
alizada mais uma edição
do Projeto “Hora do Con-
to”, voltado aos alunos da
rede municipal de ensino,
na Biblioteca Municipal
“Professor Francisco Ro-
drigues dos Santos” insta-
lada no Centro Avareen-
se de Integração Cultura
“Djanira” (C.A.I.C.). O
objetivo é despertar nas
crianças o gosto e interes-
se pela leitura, sempre
com duas apresentações,
às 9h00 e às 14h00.

A fábula “A Roupa
Nova do Rei” foi conta-
da aos alunos da Escola
“Suleide Maria”. No pe-
ríodo da tarde os alunos
da escola “Elizabeth Je-
sus de Freitas” participa-
ram do projeto.

A história
Numa cidade onde há

um rei muito vaidoso,
dois vigaristas chegam e
apresentam-se como te-
celões capazes de produ-
zir os tecidos mais lindos,
e também com uma ca-
racterística peculiar: são
invisíveis a pessoas estú-

pidas, ou que não estão
aptas para os cargos que
ocupam. O rei, encanta-
do com a peculiaridade
do tecido, e com a possi-
bilidade de então desco-
brir quem em seu reino
era estúpido ou incapaz,

pede que lhe seja con-
feccionada uma roupa e
paga aos falsos tecelões
uma boa quantia para
que comecem os traba-
lhos. Estes fingem con-
feccionar um tecido que,
na verdade, não existe.

Fazem de conta que es-
tão vendo o tal tecido, fin-
gem manipulá-lo e cortá-
lo. E, já que nem o rei
nem seus funcionários
querem passar por estú-
pidos ou incapazes, ao
serem apresentados ao
tal tecido fingem também
vê-lo e começam todos
a mentir.

Até que um dia, o rei
se cansou de esperar, e
ele e seus ministros qui-
seram ver o progresso
dos supostos tecelões.
Quando os falsos tece-
lões mostraram a mesa
de trabalho vazia, o rei
exclamou: “Que lindas
vestes! Você fez um tra-
balho magnífico!”, embo-
ra não visse nada além
de uma simples mesa,
pois dizer que nada via
seria admitir na frente de

seus súditos que não ti-
nha a capacidade neces-
sária para ser rei. Os
nobres ao redor soltaram
falsos suspiros de admi-
ração pelo trabalho do
bandido, nenhum deles
querendo que achassem
que era incompetente ou
incapaz. Os bandidos ga-
rantiram que as roupas
logo estariam completas,
e o rei resolveu marcar
uma grande parada na
cidade para que ele exi-
bisse as vestes especiais.
A única pessoa a des-
mascarar a farsa foi uma
criança, que gritou: “O rei
está nu!”. O grito é ab-
sorvido por todos. O rei
se encolhe, suspeitando a
afirmação é verdadeira,
mas se mantém-se orgu-
lhosamente e continua a
procissão.

PROCON ALERTA:

COPA DO MUNDO E FESTA JUNINA:
FOGOS DE ARTIFÍCIO EXIGEM MUITO CUIDADO

O Procon Municipal traz dicas de segurança para
aquisição e manuseio de fogos de artifício, tendo
em vista que esta é uma época em que a venda
destes produtos aumenta.

Este mês não faltam motivos para festejar: além
das festas juninas temos também a Copa do Mun-
do de Futebol, que mobiliza o Brasil. Mas, além dos
comes e bebes típicos dos “arraiás” e da decoração
verde-amarelo, cornetas e apitos durante os jogos,
para muita gente a comemoração inclui os perigo-
sos fogos de artifício.

Apesar de amplamente utilizado no país, o arte-
fato pode causar sérios danos a quem o manuseia.
De acordo com a Associação Brasileira de Cirurgia
de Mão (ABCM), em 70% dos casos de acidente
com fogos a vítima sofre queimadura; em 20% le-
sões com lacerações ou cortes; e em 10% dos ca-
sos mutilações (principalmente nos dedos), perda
de visão e surdez.

Assim, quem considera essencial o artefato em
suas comemorações, deve ficar muito atento para
evitar acidentes. A utilização dos fogos deve ser mui-
to cuidadosa – de preferência, feita apenas por um
profissional e nunca por crianças.

Confira algumas dicas:
1- Compre sempre em lojas credenciadas pelo

Corpo de Bombeiros. Evite camelôs ou empresas de
“fundo de quintal”. Denuncie aos bombeiros e ao Exér-
cito sua existência.

2- Verifique as informações obrigatórias na emba-
lagem: instruções de uso, nome correto do fogo de
artifício (foguete, rojão, etc), a data de fabricação e
validade, peso bruto e peso líquido, número de regis-
tro no Exército, responsável técnico e seu registro
profissional (em geral, engenheiro químico), procedên-
cia (fabricante e comerciante e respectivos CNPJ e
endereço), bem como a classe do produto. Não ad-
quira fogos sem embalagem.

3- Não solte fogos perto de hospitais, fiações elé-
tricas ou árvores.

4- Não entregue fogos a pessoas alcoolizadas
ou inabilitadas para o uso.

5- Só solte os artefatos em locais abertos e sem
vegetação por perto.

6- Siga as instruções de uso do fabricante im-
pressas nas embalagens dos produtos.

7- Nunca aponte os fogos para pessoas e, antes
de soltá-los, verifique se não há materiais combustí-
veis nas proximidades.

8- Não tente reacender fogos que falharem.
9- Em caso de queimaduras leves, procure ali-

viar a dor mergulhando a parte afetada em água
potável. Nunca aplique creme dental, sabão, bor-
ra de café, manteiga ou azeite. Em casos mais
graves, como queimaduras no rosto, de 2º grau e
de 3º, ou em muitas partes do corpo, acione o
Corpo de Bombeiros.
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M Ú S I C A :

“Trovadores, eu gos-
to muito de vocês. Eu não
gosto é do meu marido!”,
gritou a homenageada,
atirando ternos, sapatos e
discos pela janela, en-
quanto os seresteiros to-
cavam Volta, de Lupicí-
nio Rodrigues. O marido
ainda saiu de trás de um
Fusca, para implorar pes-
soalmente a reconcilia-
ção, mas não teve jeito.

Em 20 anos, o grupo
Trovadores Urbanos acu-
mulou um repertório de
casos com clientes e ho-
menageados muitas vezes
mais divertidos que as
próprias apresentações.
Já levaram balde d”água
na cabeça, foram escor-
raçados, ridicularizados.
Mas o amor venceu. Em
sua primeira apresenta-
ção, em 1990, eles fize-
ram um delegado de po-
lícia chorar de emoção.

O aniversário do gru-
po foi comemorado com
dois espetáculos, um re-
alizado no 21 de maio, e
o outro no dia 22, no Me-
morial da América Lati-
na, e com o lançamento
do CD Amor Até o Fim.

Maída Novaes, coor-
denadora e espécie de
porta-voz do grupo, não
para de contar. “Um dia,
a gente foi fazer uma se-
renata para um cara, e
ele estava na sala, assis-
tindo futebol na TV. Nem
tomou conhecimento. Só
perguntou para a mulher:
“Quanto custou isso?””

Desde o começo,
quando os quatro amigos

Trovadores comemoram 20 anos
com lançamento de novo CD

Trovadores são fotografados por fã pelas ruas de São Paulo
de Avaré se juntaram por
iniciativa de Maída, o
grupo incrementou seu
repertório de canções,
aumentou substancial-
mente o cardápio de op-
ções (de duetos a tele-
gramas do amor) e mul-
tiplicou o número de
apresentações. Agora,
são 50 músicos, fazen-
do em média 400 apre-
sentações por mês, a
maioria aos sábados.

Se o início era só um
quarteto mambembe, des-
pretensioso, hoje os Tro-
vadores Urbanos se auto-
denominam um “projeto”.
O grupo procriou tam-
bém. Alguns elementos da
segunda geração integram
os Trovadores Mirins.

A reportagem do jor-
nal O Estado de São Pau-
lo acompanhou os quatro
seresteiros originais em
uma volta pela Avenida
Paulista, anteontem, em
pleno movimento das
15h00. Não bastasse a
cantoria, eles ainda enver-
gavam trajes de caipiras

renovados, vestidos de
festa, ternos e chapéus.
Batata: todo mundo olhou,
todo mundo perguntou do
que se trata, todo mundo
quis sair na foto.

Entre o Conjunto Na-
cional e o Parque Trianon,
os trovadores juntaram
muitos agregados. Perto do
parque, a secretária apo-
sentada Zuleide Braga, de
63 anos, se sentou para
observá-los, acompanhan-
do as músicas só com os
lábios. Viúva, três filhos, ela
disse que adoraria receber
uma serenata. “Quem não
gostaria?” Uma porção de
gente. Maída e Valéria Ca-
ram, outra integrante, lem-
bram de um homem que
berrava “Vão emboraa-
aa!!!!”, enquanto a mulher
dele assinava, trêmula, o
cheque para pagá-los.

Zuleide diz que, além
da falta do namorado, um
outro obstáculo torna uma
serenata em sua homena-
gem praticamente inviável.
“Moro no 11.º andar”, diz
ela, que vai prestar vesti-

bular para Direito e esta-
va a caminho do cursinho.

O estudante de Bio-
medicina Bruno Oliva, de
25 anos, que mostrava a
Avenida Paulista a dois
amigos de Rondônia, pe-
diu para sair na foto com
os trovadores. Um dos
amigos, Alexandre Velo-
so, de 22, disse gostar de
New Age e música Celta
(“estilo Enia”). O outro,
Elton Waldraff, de 21
anos, prefere afro. “Mas
nunca tínhamos visto algo
assim (serenata). É en-
graçado”, afirmam eles.

Acostumados a rea-
ções extremadas, os Tro-
vadores continuam a ca-
minhar impávidos pela
Paulista. Eles merecem o
sucesso. Afinal, quem
mais, como Maída (ela
continua falando), conta-
ria descontraidamente que
chegou a ler cinco páginas
de pedido de perdão, en-
quanto os amigos toca-
vam uma serenata?

FONTE: http://
www.estadao.com.br

Prefeitura abre
licitação para serviços

de sonorização

C O N T R A T A Ç Ã O :

Para garantir a via-
bilização dos eventos
realizados pelas secre-
tarias municipais, a Pre-
feitura de Avaré está
com duas licitações em
curso para contratação
de empresa especi-
alizada em sonoriza-
ção. A primeira é a to-
mada de preços de nú-
mero 014/10, cujo ob-
jeto é a seleção da pro-
posta mais vantajosa
para a contratação de
empresa especializa-
da para locação, com
instalação, de sonori-
zação e iluminação
para os eventos da
Secretaria Municipal
de Cultura e Lazer,
Turismo e Prefeitura
da Estância Turística
de Avaré, conforme
anexos ao edital.

O prazo máximo
para entrega dos en-
velopes contendo do-
cumentação e propos-
ta é até as 09h 30 do
dia 22 de junho no De-
partamento de Licita-
ção, situado na Praça
Juca Novaes, 1.169 -
Paço Municipal, cuja
abertura se dará no
mesmo dia às 10h 00.
O critério de julgamen-
to da TP é global e
vencerá a concorren-
te que apresentar o
menor preço.

A segunda é a car-
ta convite número
066/2010, do tipo
menor preço, que
pode ter a participa-

ção de todas as em-
presas interessadas. O
objeto é a contratação
de empresa especi-
alizada para gerencia-
mento dos eventos re-
ferentes ao Projeto
Viva o Largo São
João, que acontecem
todos os sábados e
domingos, das 19h 00
às 22h 30, com forne-
cimento de toda estru-
tura para a sua reali-
zação, durante o perí-
odo de seis meses.

Para participar é
necessário que a em-
presa tenha em seu
contrato social o mes-
mo objeto da licitação.
A carta convite pode-
rá ser entregue no de-
partamento de licitação
da prefeitura e a aber-
tura das propostas
acontecerá no dia 28
de junho, as 10h 00,
no Paço Municipal.

Como o objeto das
licitações é locação,
não serão admitidas
empresas que tenham
em seus contratos so-
ciais apenas o código
de comercio de equi-
pamentos. A Prefeitu-
ra de Avaré espera
propostas de várias
empresas para ter o
menor preço e garante
a transparência e lisura
das licitações em ses-
são pública. Os editais
estão à disposição de
todos no portal oficial
da prefeitura
(www.avare.sp.gov.br).



M E M Ó R I A   V I V A :

Sobre a Guarda Nacional em Avaré
GESIEL JÚNIOR

Nascida de apres-
sada inspiração fran-
cesa, no Brasil a Guar-
da Nacional formou-
se em quase todas as
localidades durante o
governo da Regência,
a partir de 1831.

Criada para ga-
rantir a unidade do
Império e enfrentar
as diversas rebeliões
que explodiam em al-
gumas  regiões  do
país, a Guarda Naci-
onal enfraqueceu o

A “briosa”
Pertencer à Guar-

da Nacional – a “brio-
sa” como foi pejorati-
vamente chamada -
era questão de honra.
Não merecia a consi-
deração social o ho-
mem que dela não fi-
zesse parte.

“De caráter obrigató-
rio e organizada por mu-
nicípio – informa o pes-
quisador Alfredo Gomes
– o alistamento na

Guarda Nacional deveria
recrutar todos os brasi-
leiros de 18 a 60 anos,
desde que dispusessem
de renda que os habili-
tasse a votar nas elei-
ções primárias”. Segun-
do ele, os moços que
não dispusessem de tais
recursos seriam alistá-
veis sempre quando da
renda paterna, dividida,
lhes tocasse o mínimo
de duzentos mil réis.

O caráter elitista
e  r e p r e s s o r  d a
G u a r d a  N a c i o n a l
conseguiu sobrevi-
ver durante todo o
I m p é r i o  e  e s t e v e
presente no regime
republ icano a té  a
Revolução de 1930,
quando o poder dos
coronéis e de seus
oficiais armados foi
desarticulado de for-
ma definitiva.

exército e diminuiu o
seu poder, conforme
plano engendrado
pelo  padre  Diogo
Antônio Feijó, então
ministro da Justiça.

O motivo alegado:
“defender a Constitui-
ção, a Liberdade, a
Independência e inte-
gridade do Império,
mantendo a obediência
às leis, conservando a
ordem e a tranqüilida-
de pública”. Porém,
com o passar do tem-
po essas funções se
desvirtuaram.

Isto porque, ao
longo de sua traje-
tória, as forças da
Guarda Nacional
foram sistematica-
men te  a t i vadas
para que os gran-
des proprietários
de terra tivessem
seus interesses as-
segurados.

Com isso, as mi-
lícias se transforma-
ram em instrumento
de coerção política
utilizado com fins
particulares pelos
seus coronéis.

Na Freguesia do
Rio Novo, desde 1873,
há registros de que a
Guarda Nacional este-
ve representada por
alguns oficiais alista-
dos na 1ª Companhia
do 37º Batalhão de In-
fantaria ligado ao Co-
mando Superior sedi-
ado em Botucatu.

Deles o mais céle-
bre era o escrivão Ma-
noel Marcellino de Sou-
za Franco, o Maneco
Dionísio, que obteve a
patente inicial de alfe-
res, equivalente hoje a
de segundo-tenente.

Aliás, a fortuna pes-
soal e o prestígio polí-
tico ditavam o posto a
ser ocupado e assim
outras figuras detive-
ram qualificação na
oficialidade municipal
como o próprio funda-
dor do lugar, major Vic-
toriano de Souza Ro-
cha, dono da Fazenda
São João. A guarda
simbolizava a manu-
tenção dos interesses
políticos e econômi-
cos de latifundiários.

Nessa época inte-
gravam a corporação o
capitão Antonio de Oli-
veira Lima Machado
(inspetor de Instrução
Primária) e alguns fa-
zendeiros de café e
algodão, como o te-
nente-coronel Antonio
Baptista de Carvalho,
o tenente João Dias
Baptista e o capitão
José Leal de Carvalho.

Já Francisco The-
obaldo Pinto de Melo,
filho da líder monar-
quista Bárbara Fé do
Nascimento, ostenta-
va a patente de major.
Ele plantava cana-de-
açúcar em suas terras
e se elegeu para pre-

Oficiais da Vila do Rio Novo

Coronel João Cruz (1872-1939), com a farda da
Guarda Nacional, conservou a distinção social do

posto até sua morte.

sidir a primeira Câmara
de Vereadores, em 1875.

Mais tarde outros ofi-
ciais graduados se des-
tacaram no comando da
Avaré nascente em ple-
no coronelismo, sistema
de dominação política de
caráter patriarcal que
teve o seu apogeu na 1ª
República, de 1889 a
1930. Nesse período os
governos estadual e fede-
ral se apoiavam nas oli-
garquias regionais dos
coronéis, os quais domi-
navam as terras e os vo-
tos dos trabalhadores
que nelas atuavam, fos-
se como agregados, me-
eiros ou colonos.

Nesse contexto os no-
mes de Eduardo Lopes de
Oliveira, Anacleto Pires,
Edmundo Trench, Ludovi-
co Lopes de Medeiros,
Miguel Coutinho e João

Baptista da Cruz, todos
coronéis, despontaram
na política avareense até
o princípio dos anos 30.

A propósito, o jornal
“A Comarca de Avaré”
traz curiosa informação
na sua edição de 14 de
dezembro de 1912:
“Quando publicamos há
dois meses, mais ou
menos, a lista de 250
officiaes da Guarda Na-
cional desta comarca,
parecia-nos que não ha-
via pessoa alguma sem
galão nesta comarca;
entretanto vem agora a
nomeação de mais 76
officiaes. Bem disse o
notável escriptor Paulo
Pestana, no Estado, há
tempo, que a Guarda
Nacional deste país, a jul-
gar pelos officiaes nome-
ados, forma um exército
maior que o da Rússia”.
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CRECHE DO CCRECHE DO CCRECHE DO CCRECHE DO CCRECHE DO CAMARAMARAMARAMARAMARGO: R$ 652.GO: R$ 652.GO: R$ 652.GO: R$ 652.GO: R$ 652.180,0180,0180,0180,0180,044444

As obras da Creche
do Bairro Camargo,
com investimentos de
R$ 652.180,04, num
total de 624,36 metros
quadrados, localizada
na Rua João Caetano
Schimdt, 220, estão en-
trando em fase final de
conclusão.

O local contará com
pátio coberto, 6 salas
dividas em jardim 1 e 2,
uma sala maternal 1 e 2,
berçário 1 e 2, refeitó-
rio, sanitários para alu-
nos, sanitários para fun-
cionários, cozinha, dis-
pensa, lavanderia, solá-
rio, lactário, fraldário,
sanitários adequados
para deficientes físicos,
pátio  e jardim internos,
e espaço para futuras
ampliações.

Obra está entrando em fase final de conclusão

Obra da Creche do Bairro Camargo segue em ritmo acelerado


