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F U N DO   S O C I A L   E   E S P O R T E S

Memória Viva:

Começou a transfor-
mação de Avaré em ver-
dadeiro canteiro de
obras. São várias espa-
lhadas pelos quatros can-
tos da cidade, como as-
falto do Jardim Paraíso,
construção de 337 novas
moradias na Vila Martins,
terraplanagem e implan-
tação de guias para iní-
cio do asfalto da Aveni-
da Donguinha Mercante,

Avaré se transforma em canteiro de obras
retomada da construção
do Arenão, que vai colo-
car a cidade nos grandes
circuítos de rodeio do
País, construção de pis-
ta de skate, entre outras.

São verbas provenien-
tes dos governos federal
e estadual, bem como do
IPTU, no qual a popula-
ção colabora diretamen-
te para o progresso da ci-
dade. Página 14 e 15.

J O R I   2 0 1 0 :

Diante de um Gi-
násio de Esportes
Kim Negrão comple-

Emoção marca a abertura do 14° JORI
tamente tomado pelo
público, aconteceu na
manhã dessa quinta-

feira (25) a abertura
oficial dos Jogos Re-
gionais do Idoso, o

Idosos se empolgam na abertura do 14° jori

JORI, em sua 14ª edi-
ção – fase regional.

Página 28.

IPTU com desconto de 20% até a próxima quarta
Página 2.

Politicamente autôno-
mo em julho de 1875, o
povoado do Rio Novo
escolheu em dezembro
do mesmo ano os mem-
bros de sua primeira Câ-

A primeira Câmara
mara. Confira mais sobre
a instalação da Vila –
ocorrida há 134 anos - e
seus conflitos na crônica
do pesquisador Gesiel
Júnior. Página 23.

Paixão de Cristo e Baile
de Aleluia acontecem na

próxima semana
Página 13.

Veja nesta edição

5º Torneio de Pesca começa
neste domingo

Pelo quinto ano consecutivo a Estância Turística
de Avaré realiza um dos maiores torneios de pesca

do Estado.  Página 22.
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CARTÕES DA ZONA AZUL
POSTOS DE VENDA

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

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

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

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

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

Rua Pernambuco, 1346
AbavilAbavilAbavilAbavilAbavil

BabuchaBabuchaBabuchaBabuchaBabucha
Rua Pernambuco, 1472

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

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

Largo São João, 200
Casa ChaddadCasa ChaddadCasa ChaddadCasa ChaddadCasa Chaddad

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) 3711-2571
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LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa VALIMPHARMA COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA, objetivando a aquisição de medica-
mentos referência e Genérico constantes e segundo a Revista
ABC Farma, relativa ao Pregão Presencial nº. 007/10 – Pro-
cesso nº.066/10 - Homologado em: 22/03/2010.

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 MARCOPOLO SA, objetivando a
aquisição de 01 veículo microônibus para a Secretaria Municipal
da Saúde, relativa ao Pregão Presencial nº. 008/10 – Pro-
cesso nº.067/10 - Homologado em: 17/03/2010.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
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 Empre-
sa SIERDOVSKI & SIERDOVSK LTDA, objetivando aquisição de equi-
pamentos de informática, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 007/10 –
Processo nº. 072/10 - Homologado em: 23/03/2010.

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 LUMAR CPMÉRCIO DE PRODUTOS FAR-
MACÊUTICOS LTDA, objetivando aquisição de medicamentos para
o Pronto Socorro Municipal, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 009/
10 – Processo nº. 087/10 - Homologado em: 23/03/2010.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 016/10–Processo nº. 088/10

Fica ratificada a Inexigibilidade a empresa DAKFILM COMERCIAL
LTDA, com valor global de R$ 60.429,79 (sessenta mil, quatrocen-
tos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos), objetivando a
aquisição de medicamentos, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 02 de março de
2010 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 020/10–Processo nº. 106/10
Fica ratificada a Inexigibilidade a empresa PEDRA & PEDRA
ALARMES LTDA ME, com valor global de R$780,00(setecentos
e oitenta reais), objetivando a contratação de empresa para
monitoramento do sistema de alarme da Secretaria de Educação
, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 03 de março de 2010 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 021/10–Processo nº. 113/10
Fica ratificada a Inexigibilidade a empresa HUMANA ALIMENTAR
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
NUTRICIONAIS LTDA, com valor global de R$ 3.900,00(três mil e
novecentos reais), objetivando a aquisição de medicamentos do
mandado de segurança nº 1963/07, com fulcro no artigo 24 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 17 de
março de 2010 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 023/10–Processo nº. 115/10
Fica ratificada a Inexigibilidade a empresa EDITORA FOLHA DE
AVARÉ LTDA, com valor global de R$ 1.500,00 (hum mil e qui-
nhentos reais), objetivando a contratação de jornal para divul-
gação do 5º Torneio de Pesca, com fulcro no artigo 24 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 17
de março de 2010 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 024/10–Processo nº. 116/10
Fica ratificada a Inexigibilidade a empresa PRESERVE
PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E
TERRAPLANAGEM LTDA, com valor global de R$
97.512,00(vinte e sete mil, quinhentos e doze reais), objetivando
a contratação de empresa especializada com fornecimento de
equipamentos, materiais e mão de obra para reconstrução de
galeria de águas pluvias, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 17 de março
de 2010 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 025/10–Processo nº. 117/10
Fica ratificada a Inexigibilidade a empresa INDREL INDÚSTRIA
DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA, com valor global de
R$ 7.965,00 (sete mil, novecentos e sessenta e cinco reais),
objetivando a aquisição de01 (uma) geladeira vertical, específi-
ca para armazenar vacinas, com fulcro no artigo 24 da Lei Fede-
ral 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 18 de
março de 2010 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 026/10–Processo nº. 118/10
Fica ratificada a Inexigibilidade a empresa EDITORA FARTURA
LTDA, com valor global de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
objetivando a contratação de jornal para divulgação do 5º Tor-
neio de Pesca , com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 18 de março de 2010
– Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade nº. 015/10–Processo nº. 107/10

Fica ratificada a Inexigibilidade a empresa ACÁCIA PROMO-
ÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTÍCAS, com valor global de R$
17.200,00(dezessete mil e duzentos reais), objetivando a
contratação da cantora Inezita Barroso e seu regional para apre-
sentar no JORI, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de março de 2010
– Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Inexigibilidade nº. 017/10–Processo nº. 119/10
Fica ratificada a Inexigibilidade a empresa OSASTUR OSASCO
TURISMO LTDA, com valor global de R$ 104.000,00(cento e
quatro mil reais), objetivando a aquisição de Passes Escolares ,
com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 19 de março de 2010 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO CONTRATO
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergênci-
as quanto ao contrato nº 077/10 do Convite nº 021/10 – Pro-
cesso nº 065/10, motivo pelo qual os atos praticados por este
setor e assinados pelo Senhor Prefeito Municipal deverão
ser rerratificados.
Onde se lia:
CLÁUSULA SEXTA- DO PRAZO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA
CONTRATUAL E FORMA DE PAGAMENTO
A CONTRATADA se compromete em executar os serviços acima
estipulados, nas datas e conforme determinações do Secretário
Municipal de Administração, obedecendo sempre o Decreto nº
2.163, de 14 de agosto de 2009, anexo ao edital. O prazo de
vigência deste termo é da data de sua assinatura até 31 de
dezembro de 2010.
Agora se leia:
A CONTRATADA se compromete em executar os serviços acima
estipulados, nas datas e conforme determinações do Secretário
Municipal de Administração, obedecendo sempre o Decreto nº
2.163, de 14 de agosto de 2009, anexo ao edital. O prazo de
vigência deste termo é da data de sua assinatura até 31 de
dezembro de 2010. A CONTRATADA receberá as inscrições em
sua conta bancária, disponibilizando os meios necessários para
a realização das inscrições via internet. Não será efetuada ne-
nhuma antecipação de pagamento do preço contratado, seja a
qualquer título. O preço avençado é fixo, e portanto, irreajustável.

Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergênci-
as quanto ao contrato nº 057/10 da Dispensa nº 0014/10 –
Processo nº 085/10, motivo pelo qual os atos praticados por
este setor e assinados pelo Senhor Prefeito Municipal deve-
rão ser rerratificados.
Onde se lia:
CLAÚSULA TERCEIRA – DO PREÇO
O valor global do contrato é de R$ 549.425,75 (quinhentos e
quarenta e nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta
e cinco centavos).
CLAÚSULA TERCEIRA – DO PREÇO
O valor global do contrato é de R$ 543.145,00 (quinhentos e
quarenta e quarenta e três mil, cento e quarenta e cinco reais).

TERMO DE REALINHAMENTO DE PREÇO
Fica REALINHADO o valor do contrato na modalidade Concor-
rência Pública Nº. 011/09 – Processo nº 382/09, que faz
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa
M.S.M CLINICA MÉDICA DE AVARÉ LTDA, objetivando a
contratação de Empresa responsável pela prestação de servi-
ços médicos e odontológicos relativos aos Plantões no Pronto
Socorro Municipal.

Valor Total do Realinhamento: R$ 20.352,00 (vinte mil, tre-
zentos e cinqüenta e dois reais).
Realinhado em: 02/03/10 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito
Municipal.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/09 – Processo nº. 085/09 fica
aditado o valor de R$ 1.413,20(um mil, quatrocentos e treze
reais e vinte centavos), para a empresa DORIVAL DIONÍZIO
GOMES ME, o que corresponde a aproximadamente 1,24%(um
vírgula vinte e quatro por cento) do valor total adjudicado no
processo licitatório em questão objetivando a aquisição de gás
para a Secretaria Municipal de Educação- Assinatura do Ter-
mo Aditivo em: 15 de março de 2010.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/10 – Processo nº. 009/10 fica
aditado o valor de R$ 2.630,00(dois mil seiscentos e trinta reais),
para a empresa ARRIVARE COMERCIAL LTDA ME, o que
corresponde a aproximadamente 24,36%(vinte e quatro vír-
gula trinta e seis por cento) do valor total adjudicado no
processo licitatório em questão objetivando a aquisição de 10
baterias de lítio - Assinatura do Termo Aditivo em: 22 de
março de 2010.

TOMADA DE PREÇO Nº 014/09 – Processo nº. 444/09 fica aditado
o valor de R$ 6.999,00(seis mil, novecentos e noventa e nove reais),
para a empresa MARIANO TAVARES FILHO ME, o que corresponde
a aproximadamente 25%(vinte e cinco por cento) do valor total
adjudicado no processo licitatório em questão objetivando a
contratação de empresa para manutenção do Campinf Municipal -
Assinatura do Termo Aditivo em: 12 de março de 2010.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº024/09 – Processo nº. 085/09, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a Empresa DORIVAL
DIONÍZIO GOMES ME, objetivando a aquisição de gás para a Se-
cretaria Municipal de Educação, com prorrogação até 24 de no-
vembro de 2010 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE
PREÇO Nº013/09 – Processo nº. 424/09, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a Empresa
EBENEZER ARTEFATOS DE CONCRETO E CIMENTO LTDA ME,
objetivando a execução e pavimentação em lajotas e implanta-
ção de guias, com prorrogação até 20 de julho de 2010 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade Convite nº. 026/10
– Processo nº. 080/10, objetivando a contratação de empresa
para serviço de limpeza e roçada em creches, escolas e postos
de saúde, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei
8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 22/03/10 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

AVARÉ, 27 DE MARÇO DE 2010SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 45310

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 024/2010

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo Sr João Batista Leme- Secretário Municipal de Admi-
nistração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto nº 2.351 de 03/03/2010, 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 afas-
tado a 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 no
Centro Administrativo.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
006º Maria Isabel Teodoro Neves Antunes
Estância Turística de Avaré, 23 de Março de 2010.

JOÃO BATISTA LEME
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



DECRETOS

Decreto n.º 2.375, de 22 de março de 2.010
(Declara Hóspede Oficial do Município o

Professor Antonio César Russi Callegari).

Rogélio Barcheti Urrêa, Prefeito Municipal da Estância Turística
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarado Hóspede Oficial do Município de Avaré,
o Professor Antonio César Russi Callegari, Conselheiro
Nacional da Educação, quando de sua visita nesta cidade, no
dia 22 de março de 2.010
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 22 de março de 2.010.

Rogélio Barcheti Urrêa
Prefeito Municipal

Decreto n.º 2.378, de 25 de março de 2.010
(Declara Hóspede Oficial do Município o Deputado

Claury Santos Alves da Silva).

Rogélio Barcheti Urrêa, Prefeito Municipal da Estância Turística
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarado Hóspede Oficial do Município de Avaré,
o Deputado Claury Santos Alves da Silva, Secretário de
Estado de Esportes, Lazer e Turismo, quando de sua visita nes-
ta cidade, no dia 25 de março de 2010
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 22 de março de 2.010.

Rogélio Barcheti Urrêa
Prefeito Municipal

Decreto n.º 2.379, de 25 de março de 2.010
(Declara Hóspede Oficial do Município a

Senhora Monica Allende Serra).

Rogélio Barcheti Urrêa, Prefeito Municipal da Estância Turística
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarado Hóspede Oficial do Município de Avaré,
a Senhora MONICA ALLENDE SERRA, Presidente do Fundo So-
cial e Cultural do Estado de São Paulo, quando de sua visita
nesta cidade, no dia 25 de março de 2010
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 22 de março de 2.010.

Rogélio Barcheti Urrêa
Prefeito Municipal

Decreto nº 2.381, de 25 de março de 2010
(Dispõe sobre retirada do imóvel da lista de imóveis tombados

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  :
Considerando o Disposto na Resolução nº 01/2010 do Conselho
Municipal da Defesa de Bens Culturais, conforme decisão da
maioria dos membros e
Considerando, a competência legal do Conselho Municipal de
Defesa de Bens Culturais para regulamentar a preservação do
patrimônio histórico, cultural e ambiental do Município de Avaré,
que percebeu, após uma análise mais profunda do imóvel cita-
do, não ser o mesmo de interesse para preservação.-
Artigo 1º - Fica retirado da lista dos imóveis tombados, o prédio
localizado no Largo São João nº 25 – inscrição cadastral 1.008.005.00
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 25 de março 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 2.382, de 25 de março de 2010
(Designa responsável por autorização de  adiantamentos e

adota 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 designado, a partir desta data, o Secretário
Municipal de Governo Sr. Marcelo José Ortega, bem como o Sr.
Prefeito Municipal, para autorizar os requerimentos de adianta-
mentos, nos termos do Artigo 14 da lei nº 1283/2009, pelo prazo
máximo de 30 dias.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogando o Decreto nº 2.306, de 19 de janeiro de 2010.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 25 de março 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 2.383, de 25 de março de 2010
(Dispõe sobre declaração de Ponto Facultativo no Município de

Avaré, durante a Semana Santa de 2010.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarado Ponto Facultativo nas Repartições
Municipais de Avaré, o dia 1º de abril, mantendo-se os serviços
essenciais de saúde e limpeza de lixo, sendo coleta e varrição,
bem como as Creches Municipais.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 25 de março de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 025/2010

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 o
classificado 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 comparecere 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.
Emprego: ENFERMEIRO -  PSF
Class. Nome
03º Lauro Cesar Godoy
Estância Turística de Avaré, 26 de Março de 2010.

JOÃO BATISTA LEME
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 026/2010

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo Sr João Batista Leme- Secretário Municipal de Admi-
nistração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto nº 2.351 de 03/03/2010, convoca o classificado no
Concurso Público nº 002/2007, homologado pelo Decreto nº
1.635 de 09/01/08, publicado em 12/01/2008 e prorrogado pelo
Decreto nº 2.291 de 07/01/10, para o cargo de PEB II- Portugu-
ês, para contrato temporário regido pela CLT para substituição
de Professor afastado a 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 no Centro Administrativo.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
004º Gizele Regina Rodrigues Gobbo
Estância Turística de Avaré, 26 de Março de 2010.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 023/2010

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 e Professor PEB I-
PNE, conforme descrição e classificação abaixo descritas, 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
149º Cristiane Maria de Lima
150º Carina Jossiane de Almeida Fragozo
151º Lidionete Rodrigues da Rocha
152º Valdinéia Pires Batista
153º Andréia Alves Drumond
154º Elaine Silveira
155º Paula Alves Martins Francisco
156º Luci Maura Gregório de Castro
157º Célia Aparecida Camara
158º Claudia Aparecida de Oliveira Zanella
159º Andréia Lopes de Melo
160º Silmara Aparecida de Oliveira Negrão
Estância Turística de Avaré, 23 de Março de 2010.

JOÃO BATISTA LEME
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Decreto nº 2.384, de 26 de março de 2010
(Dispõe sobre revogação de Decreto e dá outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A : -
Artigo 1º. Fica revogado o Decreto nº 2.351, de 03 de março de
2010, que dispõe sobre Gestão de Pessoal e dá outras provi-
dências.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos para 02 de fevereiro de 2010.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 26 de março de
2010.

 ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL



LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N º 241/2010
(Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Avareense ao

Sr. João Cassola Ortega pelos relevantes serviços prestados
a comunidade avareense e dá outras providências).

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TU-
RÍSTICA DE AVARÉ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE
SÃO CONFERIDAS POR LEI DECRETA:
Artigo 1º - Fica concedido o Título de “CIDADÃO AVAREENSE”
ao Sr. João Cassola Ortega pelos relevantes serviços presta-
dos à comunidade avareense.
Parágrafo Único – A entrega da referida honraria dar-se-á em
Sessão Solene previamente convocada, em comum acordo com
o homenageado.
Artigo 2º - As despesas decorrentes com o presente
Decreto Legislativo correrão por conta da seguinte do-
tação orçamentária: 01.01-01.031.7005-
2.257.3.3.90.39.23.00.00.00.0.01.110.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
aos 23 de março de 2010.-

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

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2010
Autoria: Mesa Diretora
Aprovado por unanimidade, em Sessão Extraordinária de  22/03/2010.-

RESOLUÇÃO Nº  361/2010
(Altera dispositivos da Resolução nº 330/2006, que dispõe

sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal da
Estância Turística de Avaré, reorganiza seu quadro de

pessoal e dá outras providências)

A MESA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ, usando de suas atribuições regimentais e
legais,  RESOLVE:-
Artigo 1º - A Tabela I – Quadro de Pessoal Concursado – QEP I da
Resolução nº 330/2006, passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO II – QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL

DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
TABELA I – QUADRO DE PESSOAL CONCURSADO – QEP I

Nº de Denominação Nível
empregos Salarial
05 Oficial Legislativo 5
02 Procurador Jurídico 8
01 Encarregado de Compras 6
01 Contador 8
01 Auxiliar Contábil 6
01 Encarregado de RH 6
03 Motorista 4
01 Copeira 2
02 Vigia 2
02 Telefonista 2
01 Ajudante Geral Masculino 1
01 Ajudante Geral Feminino 1
01 Recepcionista 2
04 Assistente de Plenário 5
01 Técnico de Áudio e Vídeo 5
01 Encarregado da Divisão de

Informática 6
01 Tesoureiro 8
01 Almoxarife 6
02 Consultor Legislativo 8
Artigo 2º - O anexo III – Atribuições dos empregos e cargos do
quadro de pessoal da Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré da Resolução nº 330/2006, passa a vigorar acrescida do
seguinte cargo e atribuições:

Emprego: CONSULTOR LEGISLATIVO
Escolaridade exigida para admissão: Curso Superior – Curso de
Bacharel em Direito e registro na Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) e no mínimo 03 (três) anos de atividade jurídica.
Carga Horária: 20:00 hrs semanais
Síntese de atribuições: Prestar assessoramento administra-
tivo, legislativo e consultoria técnica jurídica aos órgãos e mem-
bros do Poder Legislativo da Estância Turística de Avaré.
Exemplos de atribuições: Prestar assessoramento e
consultoria técnica aos órgãos de apoio do Poder Legislativo da
Estância Turística de Avaré, e aos Vereadores, quando solicita-
do; redigir, digitar e revisar qualquer modalidade de ato ou mani-
festação administrativa, segundo as normas técnicas; Elaborar
minutas de proposições legislativas, pronunciamentos e contra-
tos administrativos; acompanhar a realização de licitações e a
execução dos contratos administrativos; elaborar estudos téc-
nicos, emitir informações e instruções sobre matéria de interes-
se do Poder Legislativo da Estância Turística de Avaré; prestar
suporte técnico às atividades parlamentares de fiscalização e
controle externo da administração pública, bem como de plane-
jamento estratégico e monitoramento da execução de políticas
públicas; integrar comissões administrativas e dar suporte as
comissões permanentes e temporárias; orientar a Mesa Diretora
na elaboração e na aplicação de regulamentos e normas relati-
vos à administração pública; examinar e instruir processos ad-
ministrativos; fornecer subsídios técnicos à atividade institucional;
efetuar estudos que visem a aprimorar normas e métodos de
trabalho; planejar e propor procedimentos de atualização e mo-
dernização do Poder Legislativo da Estância Turística de Avaré;
desenvolver projetos e/ou planos de organização de serviços;
executar outras tarefas correlatas no âmbito de suas atribui-
ções e as demais atividades atribuídas pela Presidência ou Dire-
toria Geral.
Artigo 3º - As despesas decorrentes com a aplicação desta Resolução
onerarão as dotações do orçamento vigente, a saber:
01.01.2257.3.1.90.11.01.00.00.0001 e 01.02.2258.3.1.90.11.01.00.00.0001.
Artigo 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
aos 23 de Março de 2.010.-

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara de Vereadores
da Estância Turística de Avaré na data supra.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Projeto de Resolução nº 01/2010;
Autoria: Mesa Diretora
Aprovado pelo voto da maioria, em Sessão de 22/03/2010.-

RESOLUÇÃO Nº 362/2010
(Dispõe sobre a constituição de comissão de representação
para participação no 54º Congresso Estadual de Municípios)

A MESA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ, usando de suas atribuições regimentais e
legais, RESOLVE:-
Artigo 1.º - A presente Resolução disciplina e autoriza a
constituição de Comissão de Representação da Câmara
de Vereadores da Estância Turística de Avaré, para par-
ticipação no 54º Congresso Estadual de Municípios, a
realizar-se nos dias 22 a 26 de março de 2010 em Serra
Negra - SP, evento este promovido pela Associação
Paulista de Municípios.
Artigo 2.º - A Comissão será composta por até 10 (dez)
vereadores da Câmara de Vereadores da Estância Turís-
tica de Avaré.
Artigo 3º - A Mesa da Câmara deverá em 24 (vinte e qua-
tro) horas indicar o responsável pela delegação.
Artigo 4º - As despesas decorrentes desta Resolução
serão cobertas com recursos provenientes da seguinte
dotação orçamentária:-01.02.2.258.3.3.90.33.99.00.00.00.00
Artigo 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
aos 23 de Março de 2.010.-

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara de Vereadores
da Estância Turística de Avaré na data supra.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Projeto de Resolução nº 02/2010;
Autoria: Mesa Diretora
Aprovado por unanimidade, em Sessão Extraordinária de 22/03/2010.

ORDEM DO DIA

CIRCULAR N º 09/2010 - DG Avaré, 25 de março de 2.010.-
Exmo. (a) Sr. (a) Vereador (a)

LEMBRETE

Estará presente um representante do In Foco Produ-
ções, para exibir o documentário “Avaré, esse é o seu
destino”, nos termos do Requerimento nº 385/10, de
autoria do Vereador Presidente Roberto Araujo, aprova-
do por unanimidade.
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordiná-
ria de 29/03/2.010 - Segunda Feira – às 18:00 horas.
Pela presente levo ao seu conhecimento que, o Exmo. Sr. Presi-
dente Vereador Roberto Araujo  designou  para a Ordem do Dia
da Sessão Ordinária de 29 de março do corrente ano, que tem
seu inicio marcado para as 18:00 horas, a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI N.º 44/2010 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Executivo Municipal a doar área de
terras ao Centro Estadual de Educação Tecnológica
“Paula Souza”, o imóvel de sua propriedade, matricula-
do no cartório de Registro de Imóveis sob nº 56928 e dá
outras providências. (c/ Emenda)
Anexo: Cópias do Projeto de  Lei nº 44/2010; (vistas Ver.
Clivatti)
Observação:- Os Pareceres do Jurídico e das Comis-
sões Permanentes serão colocados na Mesa dos Srs.
Vereadores quando da apreciação das matérias (aguar-
dando projeto de lei para desafetação da área)
2. PROJETO DE LEI N.º 45/2010 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Institui o Conselho Municipal da Cultura da Paz
- COMPAZ e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 45/2010; dos Pareceres do
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor: e de Serviços, Obras
e Administração Pública.
3. PROJETO DE LEI N.º 47/2010 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Institui o Calendário Oficial de Eventos da Es-
tância Turística de Avaré e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 47/2010 e do Parecer do
Jurídico. -
Observação:- Os Pareceres das Comissões Permanen-
tes serão colocados na Mesa dos Srs. Vereadores quan-
do da apreciação das matérias
4. PROJETO DE LEI N.º 48/2010 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Poder Executivo a efetuar repasse
de recursos financeiros destinados a realização do II
Festival Instrumental de Avaré.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 48/2010 e do Parecer do
Jurídico;
Observação:- Os Pareceres das Comissões Permanen-
tes serão colocados na Mesa dos Srs. Vereadores quan-
do da apreciação das matérias
5. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 49/2010 – Discus-
são Única – Maioria Absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre a criação de cargos e dá outras
providências (auditor fiscal)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 49/2010. -
Observação:- Os Pareceres do Jurídico e das Comissões Per-
manentes serão colocados na Mesa dos Srs. Vereadores quan-
do da apreciação das matérias
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micos e i luminação
renovada.

Baile de Aleluia
Depois do estrondoso

sucesso do Carnaval, a
banda FAMA voltará ao
Largo São João, desta
vez para animar o resga-
te dos bailes de aleluia.
Será no sábado, dia 3, a
partir das 20h00, numa
grande festa para toda a
família e pessoas de to-
das as idades, numa rea-
lização da Prefeitura
Municipal por intermédio
da Secretaria Municipal
de Turismo.
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O Projeto “Prefeitu-
ra no Bairro”, da Prefei-
tura Municipal de Avaré,
realizado pela Ouvidoria
Municipal, que aconte-
ceu no último dia 20, na
Escola “Professora Eli-
zabeth Jesus de Freitas”,
no Bairro São Judas,
atendeu não somente os
moradores daquela loca-
lidade, mas também dos
bairros Jardim São Pau-
lo, Paineiras, Jardim Ju-
rumirim, Biquinha e Vila
Nova.

Prefeitura no Bairro atendeu moradores do Bairro São Judas
A Ç Ã O   S O C I A L :

A encenação da Pai-
xão de Cristo em Avaré,
contando a história de
Jesus, desde a anuncia-
ção, passando por várias
fases históricas, como o
batismo, a tentação de
Cristo no deserto, o cha-
mamento dos apóstolos,
os milagres, a entrada
em Jerusalém, a santa
ceia, a participação dos
fariseus, a cena de He-
ródes e Pilatos, a traição
e morte de Judas, a pri-
são de Jesus no Jardim
das Oliveiras, a via sacra,
a crucificação e ressur-

Recreação, casamento comunitário e atendimento à saúde fazem parte do projeto de ação social

Foram 225 atendi-
mentos por parte do che-
fe do Executivo, foram
tiradas 97 fotos para con-
fecção de RG, foram exe-
cutados 65 cortes de ca-
belo, 35 atendimentos di-
versos, num total de 197
moradores atingidos nes-
tes quesitos.

Na área da saúde, 53
pessoas passaram pelo
clínico geral, 48 exames
oftalmológicos, 14 exa-
mes de papanicolau, 16
de ginecologia, 298 tes-

tes de glicemia capilar,
341 aferição de pressão
arterial e 198 testes de
diabetes.

A Secretaria de Tu-
rismo prestou informa-
ções sobre a cidade para
20 pessoas, na área da
Coordenadora de Saúde
Bucal foram 116 exames
clínicos e 50 orientação
de distribuição de kits de
higiene bucal, a Vigilân-
cia Sanitária prestou 45
orientações sobre a den-
gue, o Banco do Povo, da

Secretaria da Indústria e
Comércio, atendeu 5
pessoas, entre informa-
ções e reclamações, a
Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvol-
vimento Social atendeu 8
pessoas pelo Bolsa Fa-
mília, a Secretaria Muni-
cipal da Habitação pre-
encheu 57 formulários do
Projeto “Minha Casa,
Minha Vida” e mais 38
de habitação em geral, a
Secretaria da Cultura
atendeu 235 pessoas

com atividades culturais
diversas, a Secretaria do
Meio Ambiente atendeu
48 pessoas, a Secretaria
de Esportes atendeu 40
pessoas pela práticas es-
portivas, a Secretaria da
Comunicação confeccio-
nou 12 mil panfletos, con-
tratou carro de som e re-
alizou cobertura fotográ-
fica do evento, a Secre-
taria de Obras atendeu
10 pessoas, o Procon
atendeu 21 pessoas, a
Escola Técnica (ETEC)

atendeu 30 pessoas, a
Secretaria da Educação
atendeu 10 pessoas, a
Secretaria de Transpor-
tes atendeu 12 pessoas,
a Secretaria da Agricul-
tura atendeu 65 pessoas.

No total foram aten-
didas 2.508 pessoas,
44,78% da população
estimada do bairro. Hou-
ve ainda a realização do
casamento comunitário,
onde 5 casais se uniram
pelos sagrados laços do
matrimônio.

C U L T U R A :

Paixão de Cristo e Baile de Aleluia acontecem na próxima semana
reição, acontece na pró-
xima sexta-feira, no
Campo Municipal, atrás
do Cristo Redentor.

A Paixão de Cristo
começará com um show
da dupla avareense Teno-
res do Brasil, que cantará
somente músicas gospel,
no projeto chamado de
Tenores de Deus, a partir
das 20h00. Logo após co-
meça a encenação.

O evento envolverá cer-
ca de 230 atores, contando
com partipações especiais
da APAE, de alunos da rede
municipal de ensino, alunos

do curso de teatro das ofi-
cinas do CAC, atores e atri-
zes de grupos de teatro da
cidade, vários músicos de
Avaré, como Luciana Te-
gani, Vanessa Reis, Teno-
res, Maria Fernanda, Mag-
da Lélis e outros, professo-
res da rede municipal, de
educação física, Faculdade
Aberta da Terceira Idade da
FREA, população avareen-
se em geral, envolvendo um
total de 500 pessoas.

Haverá arquiban-
cada 3 mil pessoas em
forma  de  t ea t ro  de
arena, banheiros quí-
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O deputado estadual
Fernando Capez (PSDB)
esteve em Avaré no últi-
mo dia 18, onde concedeu
entrevista para Eduvale
FM. Professor, Procura-
dor de Justiça licenciado,
autor de diversas obras
jurídicas, o deputado mi-
nistrou duas palestras, a
primeira na Câmara Mu-
nicipal sobre “perspectivas
para carreiras das políci-
as civil e militar” e a outra
na Faculdade Eduvale so-
bre “ética e cidadania”.

Em coletiva à impren-
sa, anunciou para Avaré
uma emenda de R$ 150
mil para obras de infra-
estrutura. Ao anunciar a
verba, Capez destacou
“que é um soldado do pre-
feito Rogélio Barcheti”,
disse. “Não posso deixar
de atender ao pedido do
prefeito, que é grande
companheiro. E a gente
sempre acaba voltando
ao local onde somos bem
tratados”, completou.

Entre outros assuntos, o
deputado falou sobre a tra-
balho da ONG “C Tem Que
Saber C Tem que Curar”,
que trata sobre a Hepatite
C, doença silenciosa que
mata milhares de pessoas,
já que ele é presidente da
Frente Parlamentar e Cons-
cientização e Combate as
Hepatites Virais do Estado
de São Paulo.

Fernando Capez
Como professor, leci-

onou 18 anos no Comple-
xo Jurídico Damásio de
Jesus e na Escola Superi-
or do Ministério Público de
São Paulo, é professor
convidado da Academia

C O N Q U I S T A :

Fernando Capez anuncia R$ 150 mil
para obras de infra-estrutura

Fernando Capez anunciou para Avaré uma emen-
da de R$ 150 mil para obras de infraestrutura.
de Polícia de São Paulo,
da Escola da Magistratu-
ra do Rio de Janeiro e das
Escolas Superiores do
Ministério Público de vá-
rios Estados.

Tem 24 livros publica-
dos, principalmente na área
de Direito Penal e Proces-
so Penal e, é Coordenador
das Coleções Estudos Di-
recionados e Pockets Jurí-
dicos da Editora Saraiva.

Atualmente, exerce
mandato de deputado es-
tadual em São Paulo, pelo
PSDB. Em maio de 2007,
foi eleito, por unanimida-
de, Presidente da Comis-
são de Constituição e Jus-
tiça (CCJ) da Assembléia
Legislativa de São Paulo,
para o 1.º biênio da 16.º
legislatura. No mês de
maio de 2009, Capez con-
seguiu conquistar um fei-
to inédito: ser reeleito Pre-
sidente da CCJ, para
exercer o mandato no 2.º
biênio. Foi também, mem-
bro Efetivo da CPI das
Operadoras de Seguros
(nomeado Sub-Relator
dos automóveis) e eleito

presidente da CPI do
Transporte Aéreo.

Nesse seu primeiro
mandato, já apresentou
246 proposituras (projetos
de lei, indicações, moções,
emendas constitucionais,
projetos de resolução e re-
querimento), e por sua ini-
ciativa foram lançadas na
Assembleia Legislativa 4
frentes parlamentares:
Em Defesa dos Idosos
(26/06/07), de Apoio à
Autonomia Financeira do
Ministério Público (29/10/
07), de Apoio à Defenso-
ria Pública (31/10/07), de
Conscientização e Com-
bate às Hepatites Virais
(19/05/2009).

Dos projetos de lei
apresentados, 13 já foram
aprovados e já são leis no
Estado de São Paulo, en-
tre elas, a Lei n. 13.552/
2009, que obriga as pres-
tadoras de serviço público
a emitir recibo das presta-
ções já pagas, permitindo
ao consumidor livrar-se de
contas antigas as quais era
obrigado a guardar em
casa por até cinco anos.

Cesar Callegari faz palestra em
Avaré sobre plano de carreira
e remuneração do magistério

E D U C A Ç Ã O :

O sociólogo Cesar
Callegari esteve na noite
de segunda-feira, 22, em
Avaré, onde palestrou
sobre o plano de carrei-
ra e remuneração do
magistério, que será im-
plantado no município
para melhorar a vida da
classe, como aumento
salarial e outras benfei-
torias. A palestra foi no
Centro Avareense e con-
tou com a participação
dos professores da rede
municipal de ensino.

Callegari veio para
Avaré para falar sobre o
resultado do processo de
audiências públicas naci-
onais realizado pelo Con-
selho Nacional de Educa-
ção, através da Comissão
Especial constituída para
estudar e propor a refor-
mulação da Resolução
CNE nº 3/97, que estabe-
lece as Diretrizes para os
Novos Planos de Carrei-
ra e de Remuneração
para o Magistério dos
Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municípios.

“Temos consciência
do alcance social do tra-
balho que ora realizamos,
pois, quando debatemos
as Diretrizes para a Car-
reira do Magistério – e a
dos profissionais da edu-
cação de um modo geral

–, não estamos tratando
tão-somente da questão
salarial, duração da jor-
nada de trabalho, evolu-
ção funcional. Discutir a
carreira do magistério
significa examinar todas
as interfaces da organi-
zação do processo edu-
cacional. Assim, como
reformular as Diretrizes
para a Carreira do Ma-
gistério, tendo em vista
oferecer às crianças e
aos jovens um ensino de
qualidade, sem refletir
sobre o Pacto Federati-
vo e as obrigações edu-
cacionais da União, Es-
tados e Municípios na
perspectiva do sistema
nacional de educação?
Sem tratar do financia-
mento da educação, na
direção da implementa-

ção do custo aluno quali-
dade? Sem compreender
a função social da esco-
la e a necessidade da or-
ganização de seus tem-
pos, espaços e currículo
para atender aos desafi-
os do mundo contempo-
râneo? Finalmente, como
pensar em Diretrizes
para a Carreira do Ma-
gistério sem considerar a
necessidade da gestão
democrática das escolas
e dos sistemas educaci-
onais, aliada à adequada
formação inicial e conti-
nuada, condições de tra-
balho, remuneração e jor-
nada de trabalho do pro-
fessor?”, disse.

Cesar Callegari é so-
ciólogo, pós-graduado em
Sociologia e Política, atu-
almente ocupa os cargos
de presidente da Câmara
de Educação Básica do
Conselho Nacional de
Educação, membro do
Conselho de Acompanha-
mento e Controle Social
do FUNDEB no âmbito
da União, membro do
Conselho de Governança
do Movimento Todos pela
Educação, membro do
Comitê Nacional de Polí-
ticas de Educação Bási-
ca e presidente do Insti-
tuto Brasileiro de Socio-
logia Aplicada-IBSA.

Palestrante Cesar
Callegari
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6. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 50/2010 – Discus-
são Única – Maioria Absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto Dispõe sobre a criação de cargos e dá outras
providências (SAMU)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 50/2010. -
Observação:- Os Pareceres do Jurídico e das Comissões Per-
manentes serão colocados na Mesa dos Srs. Vereadores quan-
do da apreciação das matérias
OBSERVAÇÃO: O Processo, abaixo relacionado, deixou
de constar da presente Circular tendo vista a solicitação
de documentos pela Divisão Jurídica.
PROJETO DE LEI N.º 41/2010 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Altera o item 1 do parágrafo 2º do Art. 1º da Lei
nº 1.326, de 02 de março de 2.010, bem como a Cláusula
VII do seu convênio e dá outras providências. (subven-
ção à Santa Casa) – c/ Substitutivo
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Aberto pregão para contratação de empresa
especializada para fornecimento de todo

material e colocação de alambrado ao redor
da área onde esta sendo construída a nova
Sede da Câmara de Vereadores da Estância

Turística de Avaré

Processo nº 07/2010
Pregão Presencial nº 04/2010
Data da realização: 13 de abril de 2010 - 09h00min.
Data da Visita Técnica: dias 06 e 07 de abril de 2010 das
15h00min às 17h00min.

EXTRATO DE EDITAL

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, faz
saber que se acha aberta a licitação na modalidade Pregão
(Presencial) nº 04/2010 – Processo nº 07/2010, do tipo menor
preço global, que visa contratação de empresa especializada
para fornecimento de todo material e colocação de alambrado
ao redor da área onde esta sendo construída a nova Sede da
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, confor-
me anexo II do edital, cuja realização será no dia 13 de abril de
2010, às 09h00min. O Edital estará disponível na Sede do Poder
Legislativo, sito à Av. Prefeito Misael E. Leal, 999 – Avaré – SP,
no horário das 09h00min, às 12h00min. Maiores informações
poderão ser obtidas pelo telefone (14) 3732-0929. O Edital com-
pleto também poderá ser acessado pelo site: http://
www.camaraavare.sp.gov.br ou solicitado pelo e-mail
diretoria@camaraavare.sp.gov.br

Cristiano Augusto Porto Ferreira
Pregoeiro

Janayna Martins da Costa
Pregoeira

ALISTAMENTO MILITAR
JOVENS  QUE NASCERAM EM 1.992:

Compareçam à Junta de Serviço Militar,
no período de 02 JAN à 30 ABR 2.010

Rua Sergipe, 1.379 – Centro – Avaré-SP

Documentos Necessários:
a) Certidão Nascimento  (ORIGINAL e XEROX)
b) R.G.
c) CPF (se tiver)
d) 02 Foto 3 x 4 recente
e) Declaração da Escola

PROPOSITURAS – SESSÃO 22-03-2010
INDICAÇÕES

ROBERTO ARAUJO – PRESIDENTE
Para que através do setor competente estude a possibilidade de
enviar a esta Casa de Leis Projeto de Lei que cria gratificação
por desempenho de atividade delegada, a ser paga a Policiais
Civis e Militares lotados nas Unidades de Avaré que prestem
serviços à municipalidade por ocasião de eventos diversos, que
necessitem de segurança preventiva e repressiva, se for o
caso, nos moldes do Projeto de Lei 486/2009 de autoria do
Excelentíssimo Prefeito de São Paulo, Senhor Gilberto Kassab, o
qual foi aprovado em agosto de 2009.
Para que através do Departamento competente, estude a possi-
bilidade de efetuar a capinação do terreno localizado na Rua
José Vicentini, ao lado nº 650 – Bairro: “Alto”.

JAIR CANOVAS ALVES FERREIRA – VICE-PRESIDENTE
Para que através do setor competente providencie a retirada de
lixo e entulho depositados irregularmente no término da Rua
Lázaro Cardoso Moraes, no Bairro Vera Cruz.
Para que através do setor competente providencie a compra de
uniformes para todos os servidores municipais que ocupam funções
no setor de limpeza pública. Pedido feito por ocasião do Projeto
Prefeitura no Bairro, realizado na EMEB Elizabeth de Jesus Freitas,
no Bairro São Judas Tadeu, no sábado, 20 de março de 2010.
Para que através do setor competente providencie com urgên-
cia limpeza de área verde localizada na Rua Nicola Ferreira, no
bairro São Judas Tadeu I, haja vista que a vegetação encontra-
se muito alta e isso tem provocado infestação de insetos nas
residências circunvizinhas. Pedido feito por ocasião do Projeto
Prefeitura no Bairro, realizado na EMEB Elizabeth de Jesus Freitas,
no Bairro São Judas Tadeu, no sábado, 20 de março de 2010.

GERMINAL PÉGOLI JUNIOR – 1º SECRETÁRIO
Para que através do setor competente, providencie limpeza no
cruzamento da Rua Suzana Garcia Ferreira com Rua João Lobo,
visto que o mato se encontra alto e com risco de procriação de
animais peçonhentos, sendo uma reivindicação dos moradores
circunvizinhos.
, para que através do setor competente, notifique o proprietário
do imóvel da antiga (Staroup), situado à Rua Pref. Artur de Car-
valho, para que realize a limpeza do imóvel, visto que o mato se
encontra alto e com risco de procriação de animais peçonhentos,
sendo uma reivindicação dos moradores circunvizinhos.
Para que através do setor competente, providencie reparos
necessários (tapar buraco), na Av. Getulio Vargas, defronte ao
nº 322 e 415 na Vila Jardim.
Para que através do setor competente, providencie a limpeza da
terra acumulada no começo da Avenida Manuel Teixeira Sampaio
no bairro Jd. Presidencial, próximo a Indústria de Pisos Avaré.
Para que através do setor competente, providencie o nivelamento
da canaleta de escoamento de água pluvial no cruzamento da
Av. Pinheiro Machado com a Rua Rio de Janeiro, visto que con-
dutores de veículos reclamam que a mesma está muito
aprofundada e vem oferecendo danos aos veículos.

Para que através do setor competente, providencie capinação
nos terrenos da Rua: Fernando Costa com Rua: Carvalho Pinto,
no Bairro Vila Jardim, visto que o mato se encontra alto e com
risco de procriação de animais peçonhentos, sendo esta uma
reivindicação dos moradores circunvizinhos.
Para que através do setor competente, providencie o aterramento
no terreno localizado na Av. Antônio Silvio Cunha Bueno com Av.
Anápolis, no bairro Jurumirim, ao lado da Garagem Municipal,
pois, após os dias de chuva, o acumulo de água é muito grande
e o fato de servir como criadores para mosquito aedes aegypti,
esta e uma reivindicação dos circunvizinhos.

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
Providenciar a limpeza da área verde próxima à Rua Zico de
Castro, bem como a limpeza do córrego que exala cheiro desa-
gradável. Esses fatos preocupam os moradores das imedia-
ções, principalmente em relação à proliferação de insetos e
animais que podem transmitir doenças como dengue,
leptospirose, hepatite A, gastroenterites, entre outras.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Para que através do setor competente, providencie a aquisição
de instrumentos musicais para a fanfarra da escola EE. João
Teixeira de Araújo. Sendo esta uma importante reivindicação,
para que possam ter meios de participar em melhores condições
dos atos cívicos e desfiles comemorativos, como também de-
senvolver projetos musicais na escola.
Para que através do setor competente, realize com urgência o
recapeamento asfáltico da Rua Santos Rodrigues Torres, no
bairro Brabância.
Para que através do setor competente, realize com urgência o
recapeamento asfáltico da Rua Álvaro Lemos Torres no bairro Brabância.
Para que estude a possibilidade de serem colocadas placas de
identificação de bairro em cada ponto de ônibus da cidade.
Para que estude a possibilidade da criação de um projeto de lei para
implantar um Projeto de Horta Educativa nas Creches Municipais.
Para que através do setor competente providencie a realização
de pintura dos redutores de velocidade (lombadas) em diversos
pontos da cidade, cujas pinturas estão desgastadas. Propician-
do o aumento de segurança no trânsito de nossa cidade, com a
efetiva redução dos riscos de ocorrerem acidentes, bem como,
avaria dos veículos.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Para que providencie o reparo no asfalto da estrada que liga
Avaré a Itatinga, exatamente em frente ao antigo aterro sanitá-
rio, onde há local sem pavimento colocando em risco o tráfego
naquela via.
Para que, em jogos futuros, onde haja a necessidade de utiliza-
ção de escolas para alojamento de atletas, que esta comunica-
ção seja feita com antecedência.
Para que, através do Sr. João Batista Lima, Secretário de Trân-
sito e Sistema Viário, inicie os trabalhos com a Comissão Munici-
pal de Trânsito, visando discutir diversos assuntos que são
motivos de requerimentos e indicações, não trazem custo ao
município e ajudam a melhorar nosso trânsito.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
Através da Secretaria Municipal de Planejamento e Obras, pro-
videncie a construção de calçadas na Rua Maria Joaquina Pe-
reira – Bairro Santa Mônica, rua esta que dá acesso à escola
Norma Lilian.
Solicitando ao mesmo que denomine Rua ou Logradouro Público
em nome do saudoso Senhor JOSÉ DIRCEU MARTINS DE SOUSA,
tendo em vista que se tratava de pessoa benquista e pertencen-
te que era à família aqui radicada.
Reiterando o pedido, para que através do setor competente,
tome providências no sentido de que a proprietária do imóvel
localizado na Rua Major Vitoriano, ao lado do existente na Rua
Vital Brasil providencie a limpeza e a drenagem no bem, posto
que da forma como atualmente se apresenta, representa sério
problema à saúde de toda vizinhança.
Para que através do setor competente, providencie a drenagem
do terreno de propriedade do município, imóvel este localizado
na Rua Major Vitoriano, lado ímpar, posto que da forma como
atualmente se apresenta, representa sério problema à saúde de
toda vizinhança.

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
Para que através do setor competente, tome as devidas pro-
videncias no sentido de estar efetuando reparo dos buracos
existentes na Rua Benedito Ailton Camilo de Souza, (Cj. Hab.
Cecílio Jorge Neto), altura do nº 221. Trata-se de solicitação
antiga dos moradores dessa referida rua e já objeto de diver-
sas indicações.

ATO DA MESA Nº 05/2010
(Dispõe sobre o funcionamento da Câmara de Vereadores da

Estância Turística de Avaré e dá outras providências)

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TU-
RÍSTICA DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGI-
MENTAIS E LEGAIS,

D E C L A R A:-
Artigo 1º - O funcionamento da Câmara de Vereadores da Es-
tância Turística de Avaré no dia 1º de Abril de 2010 será das
8:00 às 12:00 hs.
Artigo 2º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação
no local de costume.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
25 de março de 2.010.-

ROBERTO ARAUJO
Presidente

JAIR ALVES FERREIRA
Vice-Presidente

GERMINAL PÉGOLI JUNIOR
1º Secretário

JULIO CÉSAR THEODORO
2º Secretário

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

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral
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Para que através do setor competente, tome as devidas provi-
dencias no sentido de estar efetuando a troca de lâmpada quei-
mada existente na Rua Benedito Ailton Camilo de Souza, (Cj.
Hab. Cecílio Jorge Neto), em frente ao nº 221. Trata-se de solici-
tação de mais de 10 (dez) meses dos moradores dessa referida
rua e já objeto de diversas indicações.

REQUERIMENTOS
ROBERTO ARAUJO – PRESIDENTE

Pesar pelo falecimento do Senhor JOAQUIM TRENCH.
Pesar pelo falecimento do Senhor ADEMIR FRANCO.
Pesar pelo falecimento da Senhora MATILDE REIS SOSSAI.
Pesar pelo falecimento da Senhora BERNADETE GINO.
Pesar pelo falecimento do Senhor ELISEU GOMES RAMOS.
Pesar pelo falecimento do Senhor PEDRO MARIANO DE ALMEIDA.

JAIR CANOVAS ALVES FERREIRA – VICE-PRESIDENTE
Que sejam oficiados efusivos votos de aplausos e
parabenizações à avareense LUCIENE LOPES, pela DIREÇÃO
DE PRODUÇÃO da mais nova minissérie produzida para a
GLOBOSAT HD, intitulada “BIPOLAR”, que está sendo filmada
pela empresa Felistoque Filmes, Jotaeme Produções e Houdini
Post, em co-produção e exibição do canal Brasil e no canal
GLOBOSAT HD.
Que sejam oficiados efusivos votos de aplausos e
parabenizações à avareense ANA LÍGIA CORADI, pela PRODU-
ÇÃO DE ELENCO da mais nova minissérie produzida para a
GLOBOSAT HD, intitulada “BIPOLAR”, que está sendo filmada
pela empresa Felistoque Filmes, Jotaeme Produções e Houdini
Post, em co-produção e exibição do canal Brasil e no canal
GLOBOSAT HD.

GERMINAL PÉGOLI JUNIOR – 1º SECRETÁRIO
Que seja oficiado a SABESP – Companhia de Saneamento Bási-
co do Estado de São Paulo, para que providencie a limpeza no
córrego do curtume, no cruzamento com a Rua Zico de Castro.
Esta é uma reivindicação dos vizinhos, que, frequentemente
reclamam do odor insuportável, proporcionado pela água e resí-
duos parados há vários meses.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti Urrêa, Prefeito Muni-
cipal da Estância Turística de Avaré, através do setor responsá-
vel, informe a essa Casa de Leis, se há fiscalização pelo poder
publico, e por qual setor ou secretaria é feito fiscalização para
prevenção em quedas de outdoors, placas de trânsito e totens,
postes de energia da rede elétrica, ou seja, tudo aquilo que ofere-
ce riscos a população devidos as intempéries da natureza.
Para que seja oficiada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente
à Sra. MHIRTES YARA F. VIEIRA, para que informe essa Casa de
Leis, quais as medidas tomadas referentes ao cuidado e previ-
são de quedas de árvores na Estância Turística de Avaré.

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
Solicitar de Sua Excelência o Prefeito da Estância Turística de
Avaré, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, através da Secretaria
da Saúde, informações sobre a falta de leite em pó modificado
receitado a crianças pelos médicos, havendo demora na sua
entrega, o que acaba prejudicando as famílias de baixa renda
atendidas.
Solicitar informações ao Prefeito Municipal, por meio da Secreta-
ria de Saúde, sobre a falta de fitas para controle de diabetes,
sendo muitas vezes necessário os pacientes ingressarem na
Justiça para conseguirem algo que é seu direito.
Solicitar de Sua Excelência o Prefeito da Estância Turística
de Avaré, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, informações so-
bre se há intenção do governo municipal em passar o con-
trole do atendimento médico do PS Municipal a uma OS (Or-
ganização Social) com sede em outra cidade. É oportuno
lembrar que já ouve uma desastrada experiência no gover-
no anterior quando uma OSCIP (Organização Social de Inte-
resse Público) chamada IBDPH (Instituto Brasileiro de De-
senvolvimento da Pessoa Humana) assumiu o referido aten-
dimento. Há informações de que a mesma pessoa respon-
sável pela vinda do IBDPH estaria articulando a vinda de
outra Organização Social.
Fazer ver aos Senhores Membros da COMISSÃO PERMA-
NENTE PARA ANÁLISE DAS CONTAS DE COMISSÕES, nome-
ada pelo Decreto nº 2.305, de 19/01/2010, a importância de
ser obedecido nos projetos de realização de festivais, tornei-
os, festas como “Festa do Peão”, shows artísticos ou apre-
sentações de perícia na lida com animais ou veículos, enfim,
todos os eventos que reúnam apreciadores e espectadores
em geral, cobrados ou graciosos, um ritual de encaminha-
mento que tenha seu início com seu parecer técnico após a
sua realização.  E só então serem enviados a esta Casa de
Leis, para seu parecer final.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
Presidente do AVARÉ GOLF COUNTRY CLUB Sr. Odilon Trinda-
de Filho, pelas festividades realizadas para o XVI Torneio Aberto
de Golf entre os dia 20 e 21 de março do corrente ano.
Para que seja oficiado votos de parabenizações a Secretaria
Municipal de Esportes, através do Secretário de Esportes Daulus
Eduardo Paixão, pela realização da abertura da 16ª Copa Reve-
lação Regional de Futsal, contando com 63 equipes participan-
tes entre diversas categorias.
Para que seja oficiado votos de parabenizações à Benedito da
Silva “Bugrinho”, pela brilhante organização da 16ª Copa Reve-
lação Regional de Futsal, contando com 63 equipes participan-
tes entre diversas categorias.
Para que seja oficiado ao Exmo. Sr Prefeito Municipal Rogélio
Barcheti Urrêa, para que interceda junto ao Banco Central, ou a
quem de direito, para que seja feita a implantação de um Caixa
Eletrônico Banco 24 horas no bairro Costa Azul.
Para que seja oficiado ao Exmo. Sr Prefeito Municipal Rogélio
Barcheti Urrêa, sobre a possibilidade de implantar em todas as
creches e escolas municipais o cardápio mensal da merenda
escolar servida aos alunos, disponibilizado e divulgando previa-
mente, inclusive aos pais dos alunos.
Para que seja oficiado votos de parabenizações a Empresa
Osastur e ao Gerente Rodrigo Barbosa de Oliveira, pelo total
apoio proporcionado aos atletas que estarão participando do
JORI- Jogos Regionais do Idoso, oferecendo o suporte neces-
sário do transporte dos atletas no município.
Para que seja oficiado votos de parabenizações ao Secretário
de Esportes e Turismo do Estado de São Paulo Sr. Claury Santos
Alves da Silva, que juntamente com o Deputado Antônio Carlos
Campos Machado, pois conquistaram com muito empenho para
a Estância Turística de Avaré o Projeto “Navega São Paulo” com
o apoio da SABESP.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Munici-
pal da Estância Turística de Avaré, para que, através do
setor competente, informe a esta Casa de Leis se os agen-
tes que atuam na Vigilância Sanitária Municipal (Agentes de
Saneamento e Vetores) possuem direito de receberem, jun-
to com o salário, adicional de Insalubridade, visto que, no
seu dia a dia, mantém contato com animais, mosquito da
dengue, além de outras situações que lhes dariam o direito
de receberem este benefício.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Munici-
pal da Estância Turística de Avaré, para que informe a esta
Casa de Leis, com relação à Organização Social que inicia-
ria atividades de gestão dos plantões médicos do Pronto
Socorro Municipal, as seguintes informações: qual o nome
desta empresa, qual o valor pago atualmente para a empre-
sa MSM e qual o valor que seria pago a nova empresa, caso
iniciasse suas atividades.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Munici-
pal da Estância Turística de Avaré, para que informe a esta
Casa de Leis, quando da implantação do SAMU, se os pro-
fissionais de enfermagem que trabalharão neste serviço
serão selecionados por concurso público ou se existe algu-
ma outra forma ou idéia de utilizar profissionais de enferma-
gem já concursados.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
Pesar pelo falecimento da Senhora THEREZA LEITE DE CAMPOS
MELLO.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe se existe a
possibilidade de disponibilizar, uma vez por semana, uma Assis-
tente Social, bem como uma Psicóloga para atendimento direto
na Casa Transitória.
Através do setor competente, esclareçam as seguintes infor-
mações: Quantos equipamentos decibelímetros o município pos-
sui? Qual o departamento incumbido de realizar as medições?
Quantas medições foram feitas no ano de 2009 e início de 2010?
Quantas multas foram aplicadas?
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Munici-
pal da Estância Turística de Avaré, solicitando estudos quan-
to à possibilidade de doar uma área para a construção de
um campus digno para a FREA – Faculdade Regional Educa-
cional de Avaré.
Seja oficiado à Secretária de Indústria e Comércio de Avaré,
Sra. Camila Zanetti, solicitando um levantamento das áreas
industriais, que estão disponíveis para doação, às pessoas
que têm interesse em instalar indústrias no município e, quantos
são os pedidos existentes para ver se existe uma demanda
reprimida para instalação das mesmas.

INEDITORIAIS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

AVAREPREV
ESTADO DE SÃO PAULO

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.

Portaria Nº 0005/2010
Nahscir Mazzoni Negrão, Diretor Presidente, do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré, no
uso das atribuições conferidas pelo Artigo 85, Inciso VI da Lei
Municipal nº 938 de 23 de maio de 2007, publicada no Semanário
Oficial do Município em 26 de maio de 2007, tendo em vista o que
consta no Processo nº  011/2010,  referente à Concessão de
Aposentadoria Voluntária Por Invalidez.
Resolve:
Conceder Aposentadoria Por Invalidez com proventos proporci-
onais a partir de 22 de Janeiro de 2010, conforme portaria de
exoneração nº 37/2010, de 22 de Janeiro 2010, ao Srª. CECI-
LIA MARLENI PEGOLO CARVALHO, brasileira, casada, maior,
portadora do RG nº  5.152.043 SSP-SP,  CPF/MF nº 752.078.188
- 72 e PIS/PASEP Nº 1.801.155.547-8, Servidora Publica do qua-
dro de pessoal civil da Prefeitura Municipal da Estância Turística
de Avaré, ocupante do cargo de PROFESSOR MONITOR, com
proventos mensais Proporcionais  ao tempo de contribuição,
com fundamentos na CF/88 em seu Artigo 40, § 1º, I, § 3º e §17;
Artigo 24, § 1º e 6º e Artigo 52 e 53 da  Lei Municipal nº 938 de
23 de maio de 2007.
Avaré, 23 de Março de 2010.

Nahscir Mazzoni Negrão  Rosana Marata da Veiga Mendes
Diretor Presidente                         Coordenadora de Benefícios
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SECRETARIA DE HABITAÇÃO

RELAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS
19 A 25 DE MARÇO

Processo Data Aprov. PROPRIETÁRIO ENDEREÇO Tipo Responsável Técnico
1 052/07 19/3/2010 JOSÉ VALDIR DE LIMA Rua São Felipe, n° 210 Desdobro de Lotes Téc. Agrim. Paulo Décio de Souza
2 034/09 19/3/2010 CESAR ALVES DA SILVA Av. Prof. Celso Ferreira da Silva Unificação de Lotes Eng. Civil Carlos Alberto Bejega
3 326/09 19/3/2010 ESPÓLIO DE FLORIANO S. FRANCO Rua Diamantino Ferreira Inocêncio, n° 49 Regularização Residencial Téc. Edif. Luiz Antonio Palange Serafim
4 497/09 19/3/2010 JOSÉ MARIA LEÃO FILHO Rua Andrômeda, n° 10 Regularização Comercial Téc. Edif. Agrim. Pedro Luiz de Souza
5 005/10 19/3/2010 CELI CRISTINA CRUZ Rua João Batista Cruz Neto, n° 120 Regularização Residencial Eng. Civil Ricardo de Salles Oliveira
6 008/10 22/3/2010 MARCELO LEAL MACACARI Rua Paschoal Bertolacini Unificação de Lotes Eng. Civil Carlos Alberto Bejega
7 015/10 22/3/2010 MARIA JOSÉ RAMIRES MODENA Alameda Bordas do Campo, n° 1.059 Regularização Residencial Téc. Edif. Agrim. Pedro Luiz de Souza
8 025/10 22/3/2010 MARCELO SANTOS DAMIÃO Rua Allan Kardec, n° 1.324 Construção Residencial Eng. Civil Clóvis Tomio Kato
9 050/10 22/3/2010 CEZAR OLIVEIRA DO AMARAL Rua Rio Grande do Norte, n° 1.925 Regularização Residencial Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
10 053/10 22/3/2010 TIAGO FAGNANI MACHADO Rua Cap. José Vieira Pinto, n° 361 Construção Residencial Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
11 055/10 22/3/2010 JOÃO MONTANHA NETO E OUTRO Rua Antonio Rosseto, n° 31 Construção Residencial Arq. Edilene Nazario dos Santos Natal
12 056/10 22/3/2010 LUIZ ROBERTO VEIGA P. GONÇALVES Praça João Durço, n° 38 Construção Residencial Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
13 057/10 22/3/2010 ANTONIO CARLOS CARVALHO Rua Joaquim Antonio Siqueira, n° 211 Construção Residencial Arq. Thiago Andreatta e Eng. Civil Hélio C. ‘’

Pimentel Neto
14 066/10 22/3/2010 MARCELO LEAL MACACARI Rua Paschoal Bertolacini, n° 130 Regularização Comercial Eng. Civil Carlos Alberto Bejega
15 071/10 23/3/2010 LOREDANNE APARECIDA PINTO Rua Maestro Benedito Pontes, n° 2.605 Regularização Residencial Arq. Loredanne Aparecida Pinto
16 072/10 23/3/2010 CLOVIS CORRÊA MARTINS Rua Mato Grosso, n° 240 Regularização Residencial Eng. Civil Mauro Corrêa Martins
17 073/10 23/3/2010 ROBERTO SCANDOLO Rua Brasil Toschi, n° 126 Regularização Residencial Téc. Edif. Agrim. Pedro Luiz de Souza
18 076/10 23/3/2010 CIRO DE ALMEIDA GARCIA E OUTROS Rua Coronel Coutinho, n° 1.287 Regularização Comercial Téc. Edif. Agrim. Pedro Luiz de Souza
19 092/10 23/3/2010 PEDRO EFRAIM ARMANDO LIBERATO Av. Paranapanema, n° 868 Regularização Residencial Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
20 011/10 24/3/2010 WAFAR EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA Fazenda Ponte Alta - Gleba A Desdobro de Lotes Téc. Agrim. Adriano Michael Cerdeira
Avaré, 25 de março de 2010

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

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ COMUNIQUE-SE
19 A 25 DE MARÇO

Nº Processo  Nº Data PROPRIETÁRIO ENDEREÇO Tipo Responsável Técnico
1 007/10 19/3/2010 LARRI ANTONIO MINGNONI Rua Dias Cintra Desdobro de Lote Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
2 060/10 19/3/2010 HÉLIO DE JESUS NOGUEIRA Rua Josino Carlos Nogueira, n° 183 Regularização Residencial Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
3 061/10 19/3/2010 HÉLIO DE JESUS NOGUEIRA Rua Major Vitoriano, n° 240 Regularização Residencial Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
4 062/10 19/3/2010 HÉLIO DE JESUS NOGUEIRA Rua Thaiti Regularização Residencial Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
5 064/10 19/3/2010 RITA CARREIRA Rua Castro Alves, n° 382 Construção Residencial Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
6 065/10 22/3/2010 AVARÉ CONCRETO LTDA ME Av. Celso Ferreira da Silva, n° 615 Regularização Comercial Eng. Civil Celso Teixeira
7 067/10 22/3/2010 PRISCILA CRISTINA PEREIRA Praça Ribeirão Azul, n° 18 Regularização Comercial Arq. Edilene Nazario dos Santos Natal
8 068/10 22/3/2010 ALCIDES DE DEUS Rua Acre, n° 530 Regularização Residencial Arq. Edilene Nazario dos Santos Natal
9 074/10 22/3/2010 JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS Rua Herminia R. Marcondes, n° 35 Construção Residencial Arq. Renata Cunha/Eng. Civil Giovani Antonangelo
10 077/10 22/3/2010 ALICIO HILARIO DA SILVA FILHO Rua Benedito Ferreira da Silva, n° 41 Regularização Residencial Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
11 080/10 22/3/2010 OSVALDO PAIVA SOBRINHO Av. Emilio Figueiredo, n° 301 Regularização Residencial Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
Avaré, 25 de março de 2010

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

Portaria Nº 06/2010

Nahscir Mazzoni Negrão, Diretor Presidente, do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré, no
uso das atribuições conferidas pelo Artigo 85, Inciso VI da Lei
Municipal nº 938 de 23 de maio de 2007, publicada no Semanário
Oficial do Município em 26 de maio de 2007, tendo em vista o que
consta no Processo nº 008/2010,  referente à Concessão de
Aposentadoria Tempo  Contribuição.
Resolve:
Conceder Aposentadoria Por contribuição com proventos men-
sais integrais ao tempo de contribuição a partir de 03 de Feve-
reiro de 2010, conforme portaria de exoneração nº 42/2010,
de 03 de Fevereiro 2010, ao Sr.  MARIO RUBENS VONA, brasi-
leiro, solteiro, maior, portadora do RG nº  10.743.059 -  SSP-SP,
CPF/MF nº  890.916.398- 49  e PIS/PASEP  Nº  1038141371-0,
Servidora Publica do quadro de pessoal civil da Prefeitura Muni-
cipal da Estância Turística de Avaré, ocupante do cargo de AU-
XILIAR DE SERVIÇO DE CAMPO,  com proventos mensais inte-
grais, com fundamentos na CF/88 no Artigo 40, § 1º, III ,”a”; Art.
3º da EC nº 47/2005; art.26, III e art.48 da Lei Municipal nº 938/
2007.
Avaré, 23 de Março de 2010.

Nahscir Mazzoni Negrão  Rosana Marata da Veiga Mendes
Diretor Presidente         Coordenadora de Benefícios

Portaria Nº 007/2010

Nahscir Mazzoni Negrão, Diretor Presidente, do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré, no
uso das atribuições conferidas pelo Artigo 85, Inciso VI da Lei
Municipal nº 938 de 23 de maio de 2007, publicada no Semanário
Oficial do Município em 26 de maio de 2007, tendo em vista o que
consta no Processo nº009/2010, referente à Concessão de
Aposentadoria Por Tempo Contribuição e idade.
Resolve:
Conceder Aposentadoria Por contribuição com proventos men-
sais integrais ao tempo de contribuição a partir de 01 de Feve-
reiro de 2010, conforme portaria de exoneração nº 42/2010,
de 01 de Fevereiro 2010, ao Srº. CECILIA TAMINATO BORGES,
brasileiro, casada,  portadora do RG nº  5.794.918-  SSP-SP,
CPF/MF nº 749.879.768 - 20 e PIS/PASEP Nº 1009730286-1,
Servidora Publica do quadro de pessoal civil da Prefeitura Muni-
cipal da Estância Turística de Avaré, ocupante do cargo de PRO-
FESSOR PRÉ ESCOLAR,  com proventos mensais integrais,
com fundamentos na CF/88 no Artigo 40, §1º,  III,  alínea “a”; EC.
nº 41/2003, Art 6º; da Lei Municipal nº 938 de 23 de maio de
2007, artigo 26,  III e art.47.
Avaré, 23 de Março de 2010.

Nahscir Mazzoni Negrão   Rosana Marata da Veiga Mendes
Diretor Presidente                       Coordenadora de Benefícios

Portaria Nº 008/2010

Nahscir Mazzoni Negrão, Diretor Presidente, do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré, no
uso das atribuições conferidas pelo Artigo 85, Inciso VI da Lei
Municipal nº 938 de 23 de maio de 2007, publicada no Semanário
Oficial do Município em 26 de maio de 2007, tendo em vista o que
consta no Processo nº 013/2010, referente à Concessão de
Aposentadoria Por Idade.
Resolve:
Conceder Aposentadoria Por contribuição com proventos men-
sais proporcional ao tempo de contribuição a partir de 01 de
Fevereiro de 2010, conforme portaria de exoneração nº 46/
2010, de 01 de Fevereiro 2010, ao Srª. NEUSA RODRIGUES
FERREIRA, brasileiro, viúva, portadora do RG nº  4.761.966-
SSP-SP,  CPF/MF nº 749.990.288 - 91 e PIS/PASEP Nº
1.801.153.796-8, Servidora Publica do quadro de pessoal civil
da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, ocupante
do cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I  com
proventos proporcionais  ao tempo de contribuição,  com funda-
mentos na CF/88 no Artigo 40, §1º, III, alínea “b” e § 3º e 17;    Lei
Municipal  nº 938  de 23 de maio de 2007,artigo 27, 52 e 53.
Avaré, 23 de Março de 2010.

Nahscir Mazzoni Negrão  Rosana Marata da Veiga Mendes
Diretor Presidente                       Coordenadora de Benefícios
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E S P O R T E S   P A R A   A   M E L H O R   I D A D E

Jogos Regionais do Idoso movimentam a cidade

A cidade de Avaré
está sediando desde quin-
ta-feira (25) o tão espe-
rado Jogos Regionais dos
Idosos 2010. O JORI é
um evento organizado
pelo Fundo Social do Es-
tado de São Paulo em
parceria com o Fundo

As torcidas se empolgaram com as apresentações

FISCALIZAÇÃO

Portaria nº 4.496, de 09 de março de 2010
(Dispõe sobre determinação ao Albergue Municipal.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas  por   Lei,
R E S O L V E, pela presente, determinar que o Albergue Munici-
pal volte a normas que vigoravam no ano passado, quanto ao
atendimento a pessoas carentes.

REGISTRE-SE     E     CUMPRA-SE.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 09 de março de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA

Portaria nº 4.540, de 26 de março de 2010.
(Dispõe sobre determinação referente a transferência de

funcionários.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas  por   Lei,
R E S O L V E, pela presente, determinar que todas as transfe-
rências de funcionários deverão ser autorizadas e assinadas
pelo Prefeito Municipal e pelo Secretário da Pasta.

REGISTRE-SE     E     CUMPRA-SE.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 26 de março de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

A prefeitura de Ava-
ré, por meio da Secreta-
ria Municipal de Espor-
tes, firmou um convênio
com a Secretaria de Eco-
nomia e Planejamento do
Estado de São Paulo o
qual possibilita o recebi-
mento de recursos finan-
ceiros para a construção
de uma cobertura metá-
lica da piscina do Com-
plexo Esportivo Kim Ne-
grão. De acordo com o
projeto, a área de cober-
tura será de 843,75m².

Para a Secretaria
Municipal de Esportes, o

Piscina do complexo
esportivo Kim Negrão

terá cobertura metálica

RETIRE GRATUITAMENTE O SEMANÁRIO
OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

AVARÉ NO PAÇO MUNICIPAL, CENTRO
ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

Social e com a Secreta-
ria de Esportes da cida-
de-sede. Esse é o 14ª ano
que a competição está
sendo realizada, e pela
primeira vez Avaré tem
a honra de sediar o mais
importante evento espor-
tivo do Estado dedicado

a homens e mulheres
com mais de 60 anos.

Mais de 2,4 mil idosos
estão em Avaré partici-
pando da competição.
São atletas de 65 cidades
que estão competindo em
13 modalidades. Os ido-
sos estão se enfrentando

nas partidas de bocha, no
atletismo, nos jogos de
malha, na natação, no tê-
nis de mesa, nos chama-
dos jogos de salão (truco,
buraco, dama, dominó e
xadrez), na dança de sa-
lão, no vôlei adaptado e
na coreografia. Todas as
modalidades são disputa-
das pelos homens e pelas
mulheres de forma sepa-
rada ou mista. A dança de
salão, por exemplo, é dis-
putada de forma mista
enquanto que o atletismo
é dividido em masculino
e feminino.

As disputas do 14º JORI
estão acontecendo em lo-
cais variados. As competi-
ções estão sendo realizadas
nos ginásios Kim Negrão e
Tico do Manolo, no Centro
Avareense, na Associação
Atlética Avareense, no re-
cinto da Emapa – no caso
dos jogos de salão – e na
faculdade FREA.

*Cobertura completa do
JORI na próxima edição

fato de agora a piscina do
Ginásio Municipal poder
ser coberta é uma gran-
de conquista, já que há
muitos anos essa cober-
tura vinha sendo pleitea-
da. Ainda segundo a Se-
cretaria de Esportes, a co-
bertura beneficiará a na-
tação avareense porque
com a piscina aquecida os
atletas correm menos ris-
co de contrair doenças
como gripe e pneumonia.
A piscina coberta será
utilizada por todos os pra-
ticantes de atividades
aquáticas de Avaré.
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G E S T Ã O   P Ú B L I C A :

Acontece neste sá-
bado, 27, o Seminário do
Conhecimento em Ges-
tão Pública 2010, que
será realizado no Centro
de Convenções do Villa
Verde Hotel (Avenida
Paulo Novaes, nº. 1). O
evento é coordenado
pelo Conselho Regional
de Administração de
São Paulo (CRA-SP) e
tem o apoio institucional
do Conselho Federal de
Administração (CFA),
da Secretaria de Gestão
Pública do Governo do
Estado de São Paulo e
do Programa Nacional
de Gestão Pública e
Desburocratização -
GesPública; e realizado
pelo Conselho Estadual
de Secretários Munici-
pais de Administração
do Estado de São Paulo
(CONSESAD.SP).

O presidente execu-

Seminário acontece neste sábado

Olavo Setúbal
O Seminário homenageia o ex-prefeito de São

Paulo, Olavo Egydio Setúbal, que durante seu go-
verno criou a Secretaria de Habitação e Desen-
volvimento Urbano e construiu 30 mil casas popu-
lares através da Cohab. Concluiu a linha Norte-Sul
do Metrô em toda a sua extensão e iniciou a linha
Leste-Oeste, projetada por Figueiredo Ferraz em
superfície, acompanhando o leito da ferrovia. Para
diminuir a poluição causada pelo óleo-diesel dos
ônibus - o maior poluente atmosférico da cidade -
Setubal investiu em novas linhas de trólebus, movi-
dos a eletricidade.

Nos últimos meses de sua gestão declarou:
“Acredito ter sido o primeiro prefeito da cidade a
dar ênfase igual a obras e serviços - e isso repre-
sentou uma grande modificação na filosofia de ad-
ministração municipal”.

Olavo Setubal recebeu do Conselho Regional
de Administração de São Paulo (CRA-SP), a pri-
meira láurea de Administrador Emérito, no ano de
1982, a qual continua sendo concedida anualmen-
te, reconhecendo publicamente aqueles que se so-
bressaíram no desempenho da Administração.

tivo do Conselho Esta-
dual de Secretários Mu-
nicipais de Administra-
ção do Estado de São
Paulo, Jorge Luis dos
Santos B., esteve em
Avaré no dia 11, onde na

coletiva com a impren-
sa, destacou os princi-
pais pontos do Seminá-
rio, que poderá contar
com a presença do se-
cretário de Estado do
Desenvolvimento, do
Estado de São Paulo,
Geraldo Alckmin.

O Seminário do Co-
nhecimento em Gestão
Pública 2010 – Avaré
tem como objetivo am-
pliar as possibilidades
dos Governos Munici-
pais, no que se refere ao
atendimento das neces-
sidades da população,
visando melhorar, sem-
pre, a qualidade, a efici-
ência e a eficácia dos
serviços públicos, para
atender as expectativas
dos cidadãos, com trans-
parência.

Destinado à partici-
pação dos 645 municípi-
os do Estado de São
Paulo, e com o formato
de um “Fórum dos Exe-
cutivos Municipais de
Administração”, esta é
uma boa oportunidade
que as prefeituras têm de

mostrar as maiores difi-
culdades e desafios na
busca de soluções para
um melhor gerenciamen-
to das demandas da so-
ciedade, e possibilitará
um intercâmbio de expe-
riências bem sucedidas
na Gestão de Cidades.

Durante o encontro
de secretários, que terá
duração de um dia, ha-
verá palestras com temas
ligados à Administração
Pública, entre elas: “Ges-
Pública, Procedimentos
para implementar um
Programa de Qualidade
na Gestão Pública Muni-
cipal”, com o professor
Valmir Dantas; “Banco
de Talentos, Quem é
Quem na Equipe de Ser-
vidores Públicos Munici-
pais”, com a professora
Elisa Wolynec; “Tecno-
logia da Informação, o
Software Públicos e a
Melhoria de Processo e
Qualidade de Software
na Gestão Pública Muni-
cipal”, com o professor
Clenio Figueiredo Salvi-
ano; e outras.

Jorge Luis dos Santos B., presidente executivo do CONSESAD.SP

Comissão de Prevenção
à Gravidez Precoce faz
palestra sobre o tema

S A Ú D E :

No último dia 12, a
Comissão Municipal de
Prevenção à Gravidez
Precoce, formada pela
médica Elisa Banwart
Mendes, assistente soci-
al Simone Cristiane Ma-
tias e enfermeiras Van-
da Carina C. L. N. Ave-
llar e Hilda Gambini Ui-
ema, criada pelo Decre-
to nº. 2.123 de 6 de julho
de 2009, promoveu pa-
lestra sobre o tema no
Paço Municipal, onde na
oportunidade também se
apresentou ao público
presente, em sua maio-
ria formada por agentes
da saúde.

Além do tema princi-
pal, foram discutidos as-
suntos como doenças
sexualmente transmissí-
veis, com ênfase para a
AIDS, onde foi elabora-
do um panfleto com to-
das as informações sobre
a doença.

O próximo passo será

a divulgação do trabalho
da Comissão nas esco-
las, onde já foi mantido
contato com a secretária
de Educação Fátima Ze-
dam, onde será elabora-
do um cronograma para
divulgação do material e
palestras.

A Comissão Muni-
cipal de Prevenção à
Gravidez Precoce tam-
bém desenvolve seus
trabalhos durante a re-
al ização do Projeto
“Prefeitura no Bairro”,
que vem sendo realiza-
do pelo Governo Mu-
nicipal uma vez por
mês em diferentes
bairros da cidade. Jun-
tamente como panfle-
to explicativo sobre a
AIDS, é distribuída
uma cartela contendo
preservativos, uma das
formas de se evitar
uma gravidez indeseja-
da e doenças sexual-
mente transmissíveis.

Parte da Comissão Municipal de Prevenção à
Gravides Precoce
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L A Z E R :

Pelo quinto ano con-
secutivo a Estância Turís-
tica de Avaré realiza um
dos maiores torneios de
pesca do Estado. Serão
mais de 17 mil quilos de
peixes para serem fisga-
dos durante três finais de
semana, dias 28/03 e 4 e
11/04, no Lago Bertha
Bannwart, no bairro Bra-
bância, onde uma grande
estrutura está sendo pre-
parada para receber mi-
lhares de participantes e
público em geral.

Neste primeiro do-
mingo, 28/03, o torneio
está reservado apenas
para jovens pescadores,
com idades entre 5 e 15
anos, que estarão con-
correndo a prêmios como
videogame (1º colocado),
bicicleta (2º colocado) e
MP4 (3ºcolocado). Nos

5º Torneio de Pesca da Estância Turística
de Avaré começa neste domingo

próximos dois finais de
semana, dias 4 e 11 de
abril, respectivamente, o
torneio acontece nas ca-
tegorias feminino e mas-

culino, sempre a partir
das 9 horas com término
previsto às 17 horas.

Segundo a Comissão
Organizadora, além do

torneio de pesca uma
vasta programação ofe-
recerá atividades diversas
ao público, como torneios
de bocha, truco e pipa e

ainda festivais de música
nos gêneros sertanejo e
gospel. Serão mais de R$
15 mil em prêmios, inclu-
indo uma motocicleta 0
km que será sorteada en-
tre o público presente.

Para participar o pes-
cador interessado deve-
rá se inscrever nos diver-
sos postos espalhados
pela cidade, bastando le-
var 2 kg de alimento não
perecível. O regulamen-
to deste ano estabelece
que é proibido pescar
com mais de uma vara;
mais que um anzol por
vara, jogar trato, ração,
quirera entre outros; mo-
linete, linhada de mão e
sondal; juntar os peixes
com os de outros partici-
pantes; pescar em par-
celas e com pessoas au-
xiliando. Está liberado

uma vara de mão por par-
ticipantes, qualquer tipo
de isca, levar todo peixe
pescado e levar varas
reservas.

Premiação – Para
ambas as categorias aci-
ma de 16 anos (homens
e mulheres), serão distri-
buídos uma TV 29 pole-
gadas, uma máquina di-
gital e um aparelho de
DVD (maior peixe fisga-
do). Também serão pre-
miadas as seguintes ca-
tegorias: maior quantida-
de de peixes fisgados,
primeiro peixe do dia
(acima de 500 gramas),
pescador mais idoso e
pescador pé frio.

O 5º Torneio de Pesca
é uma realização da Pre-
feitura da Estância Turísti-
ca de Avaré com apoio da
Câmara de Vereadores.

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

Trazendo na capa
ilustração do novo pré-
dio, a Câmara da Estân-
cia Turística de Avaré
está lançando a 3ª Edi-
ção da Lei Orgânica
Municipal. A primeira
edição da LOM foi edi-
tada em março de 1990,
tendo sido revisada e
atualizada em novembro
de 2004 e agora chega
à sua terceira edição
com algumas modifica-
ções, fruto de intensos
debates no Plenário de-
mocrático.

“A Lei Orgânica afi-
gura-se como o docu-

Câmara de Avaré lança 3ª Edição da Lei Orgânica Municipal
mento jurídico mais re-
levante que orienta os
passos de nossa socie-
dade. Seu conjunto de
normas é a mais autên-
tica manifestação legal
do município na preser-
vação do interesse co-
letivo”, declara o vere-
ador e presidente Ro-
berto Araujo na nota in-
trodutório da nova edi-
ção que traz ainda a
apresentação da verea-
dora e vice-presidente
da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Reda-
ção, Rosângela Pauluc-
ci Paixão Pereira.

“Com a ferramenta na
mão, o cidadão estará
mais próximo da lei e
poderá fiscalizar sua
aplicação”.

A 3ª Edição da LOM
de Avaré contou com os
trabalhos de revisão do
advogado Marcelo Orne-
llas Fragozo, e foi impres-
sa na Gráfica e Editora
Gril, da cidade de Taqua-
rituba. Os volumes pode-
rão ser encontrados nos
próximos dias nas princi-
pais repartições públicas
municipais, e ainda no
site da Câmara, o
www.camaravare.sp.gov.br.

Torneio de Pesca já acontece neste domingo no Lago Bertha Bannwart
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M E M Ó R I A   V I V A :

HÁ EXATOS 134 ANOS, A INSTALAÇÃO DA CÂMARA E A POSSE DOS

PRIMEIROS VEREADORES
O governo da Provín-

cia de São Paulo, em 1875,
emancipou as terras do
patrimônio do Rio Novo,
cuja área foi desmembra-
da da Vila de Botucatu.

Politicamente autôno-
mo, o povoado escolheu
em dezembro do mesmo
ano os componentes de
sua primeira Câmara sob
forte influência do alfe-
res Manoel Marcellino de
Souza Franco, o Mane-
co Dionísio, tido como o

A Vila instalada
Aos 24 anos, após integrar a Junta Administrativa

da Capela do Rio Novo, Maneco passa a secretariar a
Câmara, não apenas pela sua capacidade intelectual, mas
também por sua comunhão ideológica com a monarquia.

Com base na lei que deu nova forma às Câmaras
Municipais, publicada em 1828, elege-se primeiro presi-
dente da casa o major Theobaldo. Entretanto, ele não
comparece à posse, conforme se observa na ata inaugu-
ral da história legislativa de Avaré, aqui transcrita se-
guindo a grafia da época:

“Aos vinte e seis dias do mez de fevereiro de mil oitocen-
tos e setenta e seis, nesta Villa do Rio Novo, da Comarca de
Botucatu e salla destinada para as sessões da Camara Mu-
nicipal, pelas duas horas da tarde, presentes os vereadores
Francisco Pereira de Souza, José Pinto de Andrade Mello,
José Carvalho de Oliveira, José Pereira da Silva e os sup-
plentes juramentados Felippe de Paula Eduardo e Domin-
gos Antonio Velloso, sob a presidência do vice-presidente e
primeiro nomeado, comigo Secretario abaixo nomeado, ha-
vendo numero legal, o Presidente declarou aberta a sessão,
para o fim de ser empossada a mesma e installada esta Villa
de Nossa Senhora das Dores do Rio Novo.

Achando-se empossada a Camara Municipal por
Ella foi declarada installada esta nova Villa do Rio Novo,
da Comarca de Botucatu, deliberando a referida Cama-
ra que se officiasse ao Excellentissimo Presidente desta
Provincia á cerca da posse dos Vereadores e installa-
ção desta Villa, affixando-se Edital no lugar do costu-
me. Pelo Presidente foi designado o dia vinte e sete do
corrente mês para começo da primeira sessão ordiná-
ria, ficando já avisados os vereadores presentes.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou
fechada a sessão. Eu, Manoel Marcellino de Souza
Franco, secretario a escrevi. (AA) Francisco Pereira
de Souza – José Pinto de Andrade Mello – José Carva-
lho de Oliveira – José Pereira da Silva – Fellipe de
Paula Eduardo – Domingos Antonio Velloso”.

 “Política violenta e odiosa”
Dois partidos disputavam o poder no Rio Novo no fim

do Império: Conservador e Liberal. Lembra o cronista Jango
Pires que violência e ódio dividiam essas forças políticas.

Popularmente taxados como “Cascudos” os líderes con-
servadores representavam os interesses da coroa. Nessa
facção despontavam o alferes Maneco Dionísio, o major
Theobaldo e os Rocha, membros da família dos fundadores.

Os “Farrapos”, por sua vez, reuniam a oposição “po-
bre e sem bafejo das autoridades”. Eram vistos assim os
liberais republicanos, dentre estes os coronéis Eduardo
Lopes de Oliveira e Artur Machado e o tenente João Dias.

Em 1881, um fato inusitado mostra como os conservado-
res ardilosamente evitaram uma derrota eleitoral na semana
da morte de sua chefe, Bárbara Fé. Enlutados, seus correligi-
onários se viam impedidos de comparecer para votar. Porém,
como as eleições ocorriam dentro da igreja, Maneco então
convenceu o vigário, padre Francisco Cândido Corrêa, a
marcar a votação para a mesma hora da missa de sétimo dia,
a fim de garantir a presença formal dos eleitores “Cascudos”.

Ao perceberem a manobra, os “Farrapos”, enfureci-
dos, ameaçaram de morte o pároco. Amedrontado, de
madrugada, padre Corrêa fugiu da vila.

Nesse tempo o poder era exercido e controlado por
poucas pessoas vinculadas ao mesmo partido, à mesma
classe ou à mesma família. Eram as chamadas oligarqui-
as políticas, cujos chefes – os “coronéis” – transforma-
vam suas áreas de controle em currais eleitorais.

As decisões concentravam-se nas mãos de alguns.
A população de nada participava. Em 1887, por exemplo,
apenas 157 homens figuravam como eleitores no Rio
Novo, o que comprova a distorção predominante num
sistema eleitoral sem autenticidade.

As eleições aconteciam “a bico de pena” porque a
fraude era tão descarada que a mesma pessoa, com a
mesma pena, assinava as listas eleitorais em nome de
dezenas de outros votantes ausentes.

Proclamada a República, foi a Câmara do Rio Novo
dissolvida pelo ato nº 26, de 10 de janeiro de 1890 e
nomeado um Conselho de Intendência Municipal.

artífice da instalação do
Legislativo rionovense.

A propósito, em sua
“Memória Histórica do

Município de Avaré”, pu-
blicada em 1909, Mane-
co assim registra o im-
portante episódio:

“Elevada a freguesia
à categoria de vila pela
Lei nº 15, de 7 de julho
de 1875, realizou-se a

eleição de vereadores
da primeira Câmara
Municipal a 5 de dezem-
bro desse ano e a insta-
lação do município a 27
de março de 1876”.

Para o pesquisador
José Leandro Franzolin,
esta primeira Câmara “ti-
nha em si a expressão
real do momento político,
pois coroava a vitória da
monarquista Bárbara Fé
do Nascimento”.

Dona Bárbara, aliás,

mandava politicamente na
região. Parente da Mar-
quesa de Santos, graças ao
seu prestígio elegeram-se
para a vereança o major
Francisco Theobaldo Pin-
to de Mello, Francisco Pe-
reira de Souza, José Pinto
de Andrade Mello, José
Carvalho de Oliveira e
José Pereira da Silva, to-
dos integrantes da família
dessa matriarca, ou seja,
respectivamente: filho, pri-
mos e sobrinhos.

Maneco Dionisio, em pé, ladeado pelos seus irmãos
João e Juca, ambos integrantes das primeiras

legislaturas da Câmara do Rio Novo
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O U V I D O R I A   M U N I C I P A L :

Secretaria Municipal de Obras
Atendimentos – 2
Posto Bizungão

Orientação sobre doação de órgãos – 25
Faculdade Eduvale

Atendimento Jurídico – 23
Sabesp

Solicitação de serviços e informações – 15
Delegacia de identificação

Expedição de 1ª e 2ª vias do RG – 178
PROCON

Entrega de Código de Defesa do Consumidor – 24
Atendimentos – 2

Cartório de Registro Civil
Atendimentos – 33

Casamentos comunitários – 12
CEBRAC

Teste vocacional – 23
Curriculum – 12

Visita ao mural de trabalho – 8
ETEC

Atendimento – 79
PAT

Carteira de trabalho – 12
Secretaria Municipal de Educação

Centrinho – 70
SEBRAE

Orientações – 3
UCA (Universidade Corporativa de Avaré)

Cursos gratuitos – 20

Governo divulga relatório do primeiro
“Prefeitura no Bairro” de 2010

A Ouvidoria Munici-
pal divulgou um relató-
rio do evento de ação
social “Prefeitura no
Bairro” realizado no
Bairro Alto, no dia 27 de
fevereiro.  Foi o primei-
ro “Prefeitura no Bair-
ro” do ano e ocorreu na
EMEB Professor Vitor
Lamparelli”. O Bairro
Alto tem cerca de 4.900
moradores.

O relatório tem como
finalidade demonstrar os
resultados obtidos por
meio das atividades im-
plantadas nos bairros
atendidos por essa ação
social do governo muni-
cipal. De acordo com a
Ouvidoria Municipal,
que é responsável pela
organização do projeto,
3.039 moradores do
Bairro Alto foram aten-
didos em diversas áreas,
ou seja, 62,2% do total
estimado de habitantes
do bairro.

O gabinete da prefei-
tura instalado dentro da
EMEB efetuou 280
atendimentos; a Secre-
taria Municipal de Turis-
mo atendeu a 2 pesso-
as; 243 pessoas foram
atendidas pela equipe do
Fundo Social de Solida-
riedade – os atendimen-
tos foram fotos para RG
(131), cortes de cabelo
(45) e atendimentos di-
versos (67); a Coorde-
nadoria de Saúde Bucal
fez 124 exames clínicos
e distribuiu 125 kits de
higiene bucal (escova e
creme dental); já a Vi-
gilância Sanitária Muni-
cipal orientou 61 pesso-
as sobre a dengue, ou-

OUTRAS ATIVIDADES DO
“PREFEITURA NO BAIRRO”

viu 2 reclamações e dis-
tribuiu bexigas persona-
lizadas.

A Secretaria Munici-
pal de Saúde atendeu a
1420 moradores do
Bairro Alto em 15 espe-
cificidades. O clínico
geral executou 66 aten-
dimentos, o pessoal da
oftalmologia atendeu 74
pessoas e foram feitos
41 exames de Papanico-
lau. O pediatra cuidou
de 53 crianças, o setor
de ginecologia observou
38 mulheres, o teste de
glicemia capilar foi efe-
tuado em 361 pessoas e
341 cidadãos fizeram
aferição de pressão ar-
terial. Houve distribui-
ção de 240 preservativos
masculinos, orientações
sobre Saúde Bucal para
34 crianças, 14 exames
de eletrocardiograma e
7 prevenções de câncer
em mulheres. A equipe
da Saúde municipal fez
39 atendimentos do
CRST, também orientou
a população com rela-
ção à DST (doenças se-

xualmente transmissí-
veis) e deu 80 kits refe-
rentes ao assunto. As
atendentes da Saúde ain-
da orientaram 15 mulhe-

res sobre o auto-exame
da mama.

O Banco do Povo –
órgão supervisionado
pela Secretaria Munici-

pal de Indústria e Co-
mércio – ouviu as recla-
mações de 15 pessoas e
concedeu informações a
elas. Já a Secretaria
Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento
Social recebeu 10 pes-
soas referentes ao pro-
grama “Bolsa Família”.

A Secretaria Munici-
pal de Cultura marcou
presença com a bibliote-
ca itinerante, na qual re-
cebeu 65 pessoas, além
de fazer com que 5 ci-
dadãos participassem da
exposição de poesias e
museu.

No “Prefeitura no
Bairro”, a Secretaria
Municipal de Habitação
realizou atendimento
com 14 cidadãos, distri-
buindo 6 formulários do

projeto “Minha Casa
Minha Vida” e fazendo
8 explanações alusivas a
processo habitacional.

Também teve 69 aulas
com materiais recicláveis
realizadas pela Secretaria
Municipal de Meio Ambi-
ente, a qual deu 1 orienta-
ção e 22 informações. Ain-
da no “Prefeitura no Bair-
ro”, 40 crianças e adoles-
centes tiveram práticas es-
portivas organizadas pela
Secretaria Municipal de
Esportes.

A equipe da Secreta-
ria Municipal de Comuni-
cação confeccionou 6 fai-
xas, 8 mil panfletos, con-
tratou um carro de som e
deu total cobertura ao
evento – registrou vários
momentos da ação social
por meio de fotografias.
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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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- A. Carlos de Carvalho - Transportes
Empenhos : 926/2010
Avaré, 27 de Março 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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- A.L.R. Alves - ME
Empenhos : 02005/2010
Avaré, 27 de Março 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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- A. T. Turismo e Viagens Ltda.
Empenhos : 2053, 2359, 2407, 2205. 2833, 3002, 3213/2010
Avaré, 27 de Março 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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- Adelino Caetano de Lima
Empenhos : 00732/2010
Avaré, 27 de Março 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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- Alaine Marata - ME
Empenhos : 00266/2010
Avaré, 27 de Março 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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- Alessandro Mazzo - ME
Empenhos : 496/2010
Avaré, 27 de Março 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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- Alessandro Mazzo - ME
Empenhos : 01885/2010
Avaré, 27 de Março 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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- Amarildo da Costa Santos - ME
Empenhos : 00448/2010
Avaré, 27 de Março 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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- Ana Cristina de O. Lazzarini Kievitsbosh - ME
Empenhos : 2403/2010
Avaré, 27 de Março 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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- Ana Ligia Coradi - ME
Empenhos : 00900/2010
Avaré, 27 de Março 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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- Ana Maria Sauer - ME
Empenhos : 2303/2010
Avaré, 27 de Março 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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- Ana Maria Sauer - ME
Empenhos : 01817/2010, 01818/2010
Avaré, 27 de Março 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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- Ana Maria Sauer - ME
Empenhos : 00823/2010, 00829/2010, 00830/2010.
Avaré, 27 de Março 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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- Angela Cristina Moreira
Empenhos : 02035/2010, 02036/2010, 02037/2010, 02038/2010.
Avaré, 27 de Março 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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- Antônio Carlos Manrique
Empenhos : 2410/2010
Avaré, 27 de Março 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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- Aparecida Alves Koch - ME
Empenhos : 01997/2010
Avaré, 27 de Março 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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- Araújo Valim & Valim Ltda.
Empenhos : 00425/2010
Avaré, 27 de Março de 200

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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- Arpoli Distribuidora Ltda.
Empenhos : 00731/2010.
Avaré, 27 de Março 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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- Arpoli Distribuidora Ltda.
Empenhos : 00730/2010, 00729/2010
Avaré, 27 de Março 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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- Arquilau Moreira Romao
Empenhos : 1185/2010
Avaré, 27 de Março 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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- Áurea Pedro da Luz Garcia - ME
Empenhos : 00577/2010
Avaré, 27 de Março 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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- Auto Peças Ferlon Ltda. - ME
Empenhos : 1032, 1038, 1041, 1042, 1050/2010
Avaré, 27 de Março 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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- Avaré Veículos Ltda.
Empenhos : 670/2010
Avaré, 27 de Março 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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- Avaterra Terraplanagem Ltda.
Empenhos : 92/2010
Avaré, 27 de Março 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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- Bauru Comércio de Peças Ltda. - ME
Empenhos : 2551/2010
Avaré, 27 de Março 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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- Benedita Aparecida de Souza
Empenhos : 2468/2010
Avaré, 27 de Março 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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- Carbonero & Custódio Ltda.
Empenhos : 196/2010
Avaré, 27 de Março 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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor-  Ceará & Souza Ltda. - ME
Empenhos : 1186/2010
Avaré, 27 de Março 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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- Ceará e Souza Ltda - ME.
Empenhos : 00738/2010
Avaré, 27 de Março 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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- Cei Com. Exp. e Imp.de Mats.Médicos Ltda.
Empenhos : 3215/2010
Avaré, 27 de Março 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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- Célia Regina de Paula Pinto - ME
Empenhos : 737/2010
Avaré, 27 de Março 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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- Célia Regina de Paula Pinto - ME
Empenhos : 01992/2010
Avaré, 27 de Março 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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- Cirúrgica Fênix Ltda.
Empenhos : 01887/2010
Avaré, 27 de Março 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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- Cirúrgica Nova Era Com. de Prods. Médicos e Ort. Ltda.
Empenhos : 01991/2010
Avaré, 27 de Março 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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- Clivatti & Clivatti Ltda.
Empenhos : 2246, 2249/2010
Avaré, 27 de Março 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 publico, imprescindíveis e inadiáveis para continuida-
de dos serviços Municipais.
Fornecedor- D.H. Porto Ferreira - Me
Empenhos : 2475, 2476/2010
Avaré, 27 de Março de 2010

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal
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E S P O R T E S :

Avaré será um dos núcleos do “Navega São Paulo”
O anúncio da
ampliação dos

núcleos ocorreu às
margens da

represa
Guarapiranga

Na tarde de 22 de
março, a Sabesp deu
mais um grande passo
para contribuir com o
desenvolvimento do es-
porte brasileiro. Em
evento realizado no Ya-
cht Club Santo Amaro
(YCSA), a Secretaria de
Esporte, Lazer e Turismo
do Estado de São Paulo
anunciou a ampliação dos
núcleos do programa
“Navega São Paulo”. E
a cidade de Avaré foi
escolhida para ser um
dos centros do projeto.

O “Navega São Pau-
lo” tem como objetivo,
além de aperfeiçoar o
lado atlético, técnico e
físico dos atletas, forta-
lecer os conceitos de sus-
tentabilidade ambiental
relacionados à rotina das
aulas por meio do apren-
dizado sobre a preserva-
ção dos corpos d’água,
coleta de detritos jogados
nas águas e margens,
estudo do clima (tempe-
ratura e vento), recicla-
gem do lixo recolhido,
entre outras atividades.
Desta forma, o projeto
pretende conscientizar
todos os participantes
sobre a preservação do
meio ambiente em refe-
rência às características
naturais que o cercam
por meio de diversas
ações práticas aplicadas
no próprio núcleo insta-
lado às margens de ma-
res, rios e represas.

No evento realizado
às margens da represa

Além do “Navega São Paulo”, Claury Alves
deu um novo ginásio de esportes para Avaré

Guarapiranga, participa-
ram os representantes de
três prefeituras da região
sudoeste do Estado: Ava-
ré, Piraju e Fartura; além
do presidente da Sabesp,
Gesner Oliveira, e da su-
perintende da Unidade de
Negócio Alto Paranapa-
nema, Maria da Glória
Rosetti Marques.

A Secretaria de Es-
porte, Lazer e Turismo do
Estado de São Paulo ela-
borou um documento
onde mostra detalhes das
novas ações da iniciativa,
que já permite o treina-
mento em remo, canoa-
gem e vela para estudan-
tes da rede pública muni-
cipal. Nessa nova fase,
serão selecionados mais
três mil futuros esportis-
tas a serem capacitados,
durante 12 meses, para
competições locais, regi-
onais, estaduais e nacio-
nais. Como se tornarão
atletas de alto rendimen-
to, poderão também atin-
gir índices suficientes para
campeonatos internacio-
nais e, até mesmo, parti-
cipar de Olimpíadas e
campeonatos mundiais da
modalidade.

Os núcleos náuticos
serão formados em 15
municípios do Estado de
São Paulo banhados por
mares, rios ou represas.
Na região da Bacia Hi-
drográfica do Alto Para-
napanema, Avaré, Piraju
e Fartura serão contem-
plados pelo projeto. Além
destes, Cubatão, Praia
Grande, Santos, São Vi-
cente, Ilha Comprida,
Rifaina, Rubinéia, Presi-
dente Epitácio, São Pau-
lo (ONG Vento em Popa
- Represa Billings), Mai-
riporã, Ilhabela e Barra
Bonita completam o nú-
mero de cidades partici-
pantes. Cada município
receberá toda a estrutu-
ra necessária para a prá-
tica dos esportes e pode-
rá preparar 200 jovens.
Esta ampliação foi viabi-
lizada pelo patrocínio da
Sabesp, que repassou R$
1,9 milhão pela Lei de
Incentivo ao Esporte.

Foco Olímpico
O Navega São Paulo

existe desde 2004 e já
atendeu cerca de 3,5 mil
jovens. Durante o even-
to, o secretário Clauri Al-
ves da Silva, de Espor-

tes, Lazer e Turismo do
Estado de São Paulo,
agradeceu à presença de
todos, inclusive de Lars
Grael - que ocupou a pas-
ta na gestão anterior e foi
responsável pela criação
do projeto.

Em seu pronuncia-
mento, Silva destacou os
resultados alcançados e
os atletas revelados,
como os casos de Polia-
na Aparecida de Paula

(núcleo de Piraju), que
representou o país nos
últimos Jogos Olímpicos
e do canoísta Nivalter
dos Santos (núcleo de
São Vicente), medalhis-
ta de bronze nos Jogos
Pan-americanos de
2007. “Certamente tere-
mos outros atletas reve-
lados pelo programa, por-
que ele já vem revelan-
do esportistas”, apostou
o secretário.

Além da Sabesp, a
parceria desse projeto
sócio-esportivo conta,
também, com o patro-
cínio da Cesp e do
Imesp com o objetivo
de acrescentar compo-
nentes que permitam a
realização do caminho
entre a iniciação náuti-
ca e o treinamento pro-
fissional que capacita
atletas de alto rendi-
mento.

Ouvidoria Municipal:
0800-7700133

Começa 16ª Copa Revelação de Futsal
A 16ª Copa Revelação

de Futsal Menores come-
çou no sábado (20) no Gi-
násio Kim Negrão, onde
foi realizada a abertura
oficial da competição.

O torneio reúne mui-
tas equipes de várias ci-
dades da região, como

Taguaí, Timburi, Taqua-
rituba, Itaí, Arandu etc.

Os garotos que dispu-
tam a Copa Revelação
de Futsal Menores, cuja
organização é da Secre-
taria de Esportes de Ava-
ré, têm entre 8 e 16 anos
de idade, sendo separa-

dos em duas categorias,
a Mirim e a Infantil.

Confira na próxima
edição do Semanário
Oficial os resultados
das partidas já realiza-
das e a tabela da Copa
Revelação de Futsal
Menores.

Garotada atenta à cerimônia de abertura da competição
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Envie suas sugestões, reivindicações ou criticas:

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

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

CANAL DO CIDADÃO

J O R I   2 0 1 0 :

Mônica Serra abre oficialmente o 14º JORI em Avaré
Diante de um Ginásio

de Esportes Kim Negrão
completamente tomado
pelo público, aconteceu na
manhã dessa quinta-feira
(25) a abertura oficial dos
Jogos Regionais do Ido-
so, o JORI, em sua 14ª
edição – fase regional. A
cerimônia contou com a
presença da primeira-
dama e presidente do
Fundo Social de Solidari-
edade do Estado de São
Paulo, Mônica Serra, e
também do secretário de
Esportes, Lazer e Turis-
mo de São Paulo, Claury
Santos Alves da Silva, e,
ainda, do deputado esta-
dual Edson Giriboni. Foi
uma bela e emocionante
cerimônia para o público
e para os quase 2,4 mil
atletas da terceira idade.

A abertura teve vári-
os pontos altos, entre eles
a participação da Banda
Marcial do Colégio San-
ta Marcelina, de Botuca-
tu, e da Banda Marcial de
Serrana, campeã nacional
do Encontro de Bandas.
Outro destaque foi a en-

Mônica Serra esteve em Avaré especialmente
para a abertura do JORI

Momento especial da cerimônia: Branca acende a pira olímpica

Raimundão e Branca foram  homenageados da festa

trada da Tocha Olímpica
conduzida por dois ilustres
atletas avareenses, Rai-
mundo Carvalho dos San-
tos, o Raimundão, ex-jo-
gador da Seleção Brasi-
leira Pré-Olímpica de
Basquete na década de
50, e Beatriz Bonfin Dias,
a popular Branca, gran-
de destaque no atletismo
local na década de 80.

Os atletas estão na ci-
dade desde quarta-feira
(24), onde puderam dançar
ao som da cantora avare-
ense Luciana Tegani, que

fez um show na Concha
Acústica em comemora-
ção ao evento esportivo.

Sessenta e cinco mu-
nicípios estão participando
do JORI. Dentre as dele-
gações participantes estão
Botucatu, Bauru, Ouri-
nhos, Votorantim, Tarumã,
Paraguaçu Paulista, Itape-
tininga, Igaraçu do Tietê,
Assis, Boituva etc.

Estiveram em Avaré
somente para participar
da abertura oficial do 14º
JORI o secretário esta-
dual de Esporte Claury

Alves e a presidente do
Fundo Social de Solida-
riedade do Estado de
São Paulo e primeira-
dama Mônica Serra.

Além da programação
esportiva, o JORI também
oferece uma programa-
ção cultural aos atletas e
ao público em geral. Na
noite desta quinta-feira, 25,
vai ter show com a dupla
André Luiz e Daniel, a
partir das 20 horas, na
Concha Acústica, onde
uma tenda foi armada pela
Prefeitura para acomoda-
ção dos atletas. Amanhã,
sexta-feira, das 20h às

21h, o show estará por
conta do grupo Cia do For-
ró, que antecede a apre-
sentação da cantora, com-
positora e instrumentista
Inezita Barroso, do Pro-
grama Viola Minha Viola,
da TV Cultura. No sába-
do o show será do cantor
avareense César Tegani,
das 19h30min às 21h, sen-
do que o Baile da Tercei-
ra Idade, com animação
da Banda Fama, aconte-
cerá no salão social do
Centro Avareense, com
início às 21 horas.

O JORI
É um evento esporti-

vo realizado em sete eta-
pas no interior e na Ca-
pital, promovido pelo
Fundo de Solidariedade e
Desenvolvimento Social
e Cultural do Estado de

São Paulo, em parceria
com a Secretaria Estadu-
al de Esporte, Lazer e
Turismo e municípios
sede dos Jogos. O JORI
tem como finalidade es-
timular a população ido-
sa à prática de atividades
esportivas. Para partici-
par dos jogos, o idoso
deverá ter no mínimo 60
(sessenta anos) comple-
tos no ano dos Jogos.
Seus objetivos consistem
em promover a integra-
ção do idoso na socieda-
de, por meio de ativida-
des físicas e desportivas;
trocar experiências com
as demais gerações; va-
lorizar e estimular a prá-
tica de atividade física
como fator de promoção
de saúde e bem-estar das
pessoas idosas.


