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A Ç Ã O   S O C I A L :

Prefeitura no Bairro movimenta Paraíso e Tropical
Hoje, 27, acontecerá

mais uma edição do Pro-
jeto de Ação Social “Pre-
feitura no Bairro”,  na

EMEB “Fausto dos San-
tos Rodrigues”, localizada
na Rua Dona Lolita, nº
761, das 9h00 às 17h00,

Jardim Paraíso.
A iniciativa do Gover-

no Municipal também con-
tará com a equipe do Pos-

to de Atendimento ao Tra-
balhador – PAT/Avaré -,
que explicará  tudo sobre
o Emprega São Paulo,

que é um intermediário to-
talmente gratuito entre ci-
dadãos residentes no Es-
tado de São Paulo que

buscam oportunidade de
trabalho e empregadores
que oferecem vagas de
trabalho. Página 10.

Página 9.

Nando Reis, patrono da 29ª FAMPOP

EDUCAÇÃO

Continua a entrega de
uniformes escolares

O Governo Munici-
pal continua entregando
uniformes nas unidades
escolares da cidade
(EMEBs e CEIs). Ao

todo, serão entregues
10 mil uniformes aos
alunos da Rede Munici-
pal de Ensino.

Página 11.

Copa Revelação
conhece seus campeões

Página 12.

Nocaija, antiga Guarda
Mirim, comemora 54 anos

Página16.

F U T S A L : F E S T I V I D A D E S :
E D U C A Ç Ã O :

EMEBs comemoraram o
folclore com apresentação do

teatro de sombras
Página 17.
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 079/11 –  PROCESSO Nº. 317/11

Objeto: Aquisição de cartuchos para a Secretaria Municipal de
Indústria e Comércio.
Recebimento das Propostas: 28 de setembro de 2011, das 09:00
às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 28 de setembro de 2011, das 13:35 às
13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 28 de setembro de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 08 de agosto de 2011 –
Crislaine Aparecida do Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 081/11 –  PROCESSO Nº. 333/11
Objeto: Aquisição de medicamentos de atenção básica para as
UBSs e ESFs.
Recebimento das Propostas: 19 de setembro de 2011, das 09:00
às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 19 de setembro de 2011, das 13:35 às
13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 19 de setembro de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 22 de agosto de 2011 –
Crislaine Aparecida do Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 082/11 –  PROCESSO Nº. 334/11
Objeto: Aquisição de materiais descartáveis para o Pronto Socor-
ro Municipal.
Recebimento das Propostas: 14 de setembro de 2011, das 09:00
às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 14 de setembro de 2011, das 13:35 às
13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 14 de setembro de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 08 de agosto de 2011 –
Crislaine Aparecida do Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 083/11 –  PROCESSO Nº. 335/11
Objeto: Aquisição de aparelhos para o CAPS.
Recebimento das Propostas: 23 de setembro de 2011, das 09:00
às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 23 de setembro de 2011, das 13:35 às
13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 23 de setembro de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 15 de agosto de 2011 –
Crislaine Aparecida do Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 084/11 –  PROCESSO Nº. 336/11
Objeto: Aquisição de sacos de lixo para a Secretaria da Saúde.
Recebimento das Propostas: 27 de setembro de 2011, das 09:00
às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 27de setembro de 2011, das 13:35 às
13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 27 de setembro de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 09 de agosto de 2011 –
Crislaine Aparecida do Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 085/11 –  PROCESSO Nº. 340/11
Objeto: Aquisição de imunoglobulina humana para pacientes de
ordem judicial.
Recebimento das Propostas: 12 de setembro de 2011, das 09:00
às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 12 de setembro de 2011, das 13:35 às
13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 12 de setembro de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 15 de agosto de 2011 –
Crislaine Aparecida do Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 086/11 –  PROCESSO Nº. 341/11
Objeto: Aquisição de fraldas e absorventes geriátricos para paci-
entes de ordem judicial.
Recebimento das Propostas: 13 de setembro de 2011, das 09:00
às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 13 de setembro de 2011, das 13:35 às
13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 13 de setembro de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 15 de agosto de 2011 –
Crislaine Aparecida do Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 087/11 –  PROCESSO Nº. 342/11
Objeto: Aquisição de equipamentos eletrônicos para a Secretaria
da Educação.
Recebimento das Propostas: 26 de setembro de 2011, das 09:00
às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 26 de setembro de 2011, das 13:35 às
13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 26 de setembro de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 15 de agosto de 2011 –
Crislaine Aparecida do Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 060/11 –  PROCESSO Nº. 316/11
Objeto:Contratação de empresa para retífica completa de motor
para veículo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
Data de Encerramento:20 de setembro de 2011,das 9:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura:20 de setembro de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 09 de agosto de 2011 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 075/11 –  PROCESSO Nº. 368/11
Objeto: Aquisição de equipamentos de telefonia/informática para
a Central de Regulação do SAMU.
Data de Encerramento: 13 de setembro de 2011, das 13:30 às
14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 13 de setembro de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 26 de agosto de 2011 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade nº. 012/11 – Processo nº. 349/11

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação a Empresa RÁPIDO
LUXO CAMPINAS LTDA, com valor total de R$ 400.520,00 (qua-
trocentos mil, quinhentos e vinte reais), objetivando o forneci-
mento de 235.600 passes escolares, com fulcro no artigo 25 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de
agosto de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Inexigibilidade nº. 013/11 – Processo nº. 353/11
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação a Empresa RÁPIDO
LUXO CAMPINAS LTDA, com valor total de R$ 133.000,00 (cento
e trinta e três mil reais), objetivando o fornecimento de Vale Trans-
porte para o Funcionalismo Público Municipal, com fulcro no artigo
25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré,
18 de agosto de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 088/11 –  Processo nº. 294/11

Fica ratificada a Dispensa de Licitação à  MÁRIO FONSECA, com
valor mensal de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais),
objetivando a locação de imóvel no Largo Santa Cruz nº 41 para
instalação da Casa Transitória, com fulcro no artigo 25 da Lei Fe-
deral 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 10 de
junho de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso das atribuições que lhe 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 PVT COMÉRCIO E
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME,
objetivando a aquisição de 01 (uma) impressora laser
multifuncional para a Secretaria de Gabinete, relativa ao Pre-
gão Presencial nº. 050/11 –  Processo nº. 291/11 -  Homo-
logado em: 16/08/2011.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe 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 COLOR PRINTER LOCAÇÃO E COMÉR-
CIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, objetivando a locação de
14 (catorze) multifuncionais para a Secretaria Municipal da Educa-
ção, relativa ao Pregão Presencial nº. 053/11 – Processo nº.
296/11 -  Homologado em: 19/08/2011.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe 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 EMBRASCOL COMÉRCIO E SERVIÇO
LTDA, objetivando a locação com doação ao  final dos pagamen-
tos de 04 (quatro) caminhões compactadores de lixo, relativa ao
Pregão Presencial nº. 058/11 – Processo nº. 310/11 - Homolo-
gado em: 05/08/2011.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 003/10 – Processo nº. 039/10, Contrato (138/10), que
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empre-
sa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
objetivando a reforma e ampliação do Terminal Rodoviário e constru-
ção do Terminal Urbano de Passageiros, com prorrogação até 20 de
setembro de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 025/10 – Processo nº. 409/10, Contrato (443/10),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA, objetivando a reforma, adequação e ampliação do CEI “Ana
Soares de Oliveira”, com prorrogação até 02 de outubro de 2011 –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 003/11 – Processo nº. 103/11, Contrato (132/11), que faz
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empre-
sa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA, objetivando o término da cobertura metálica da quadra
poliesportiva da EMEB “Profº.Carlos Papa” e EMEB “Profª Evani
Batochio Casolato”, com prorrogação até 29 de setembro de 2011
– Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

ADITIVO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/11 – Processo nº. 152/11 fica
aditado o valor de R$ 5.025,00 (cinco mil, vinte e cinco reais),
para a empresa SULMATEL COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUI-
PAMENTOS LTDA, o que corresponde a  8,66% (oito vírgula ses-
senta e seis por cento) do valor total adjudicado no processo
licitatório em questão objetivando  o fornecimento de eletrodomés-
ticos para CEI’s e EMEB’s de Educação Infantil - Assinatura do
Termo Aditivo em: 10 de agosto de 2011.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 003/10  –  Processo nº. 039/10 fica
aditado o valor de R$ 201.333,61 (duzentos e um mil,trezentos e
trinta e três reais e sessenta e um centavos), para a empresa
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, o
que corresponde a aproximadamente 13,57% (treze vírgula cinquenta
e sete  por cento) do valor total adjudicado no processo licitatório em
questão objetivando a reforma e ampliação (adequação) do Terminal
Rodoviário e construção do Terminal Urbano de Passageiros - Assina-
tura do Termo Aditivo em: 18 de agosto de 2011.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 025/10  –  Processo nº. 409/10
fica aditado o valor de R$ 79.028,79 (setenta e nove mil,vinte e
oito reais e setenta e nove centavos), para a empresa ATLÂN-
TICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, o que
corresponde a aproximadamente 19,42% (dezenove vírgula qua-
renta e dois por cento) do valor total adjudicado no processo
licitatório em questão objetivando a reforma, adequação e amplia-
ção do CEI “Ana Soares de Oliveira” - Assinatura do Termo Aditivo
em: 22 de agosto de 2011.

TOMADA DE PREÇOS  Nº 003/11  –  Processo nº. 103/11 fica
aditado o valor de R$ 13.856,95 (treze mil,oitocentos e cinquenta
e seis reais,noventa e cinco centavos), para a empresa ATLÂN-
TICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, o que
corresponde a aproximadamente 6,49% ( seis vírgula quarenta e
nove por cento) do valor total adjudicado no processo licitatório
em questão objetivando o término da cobertura metálica da quadra
poliesportiva da EMEB “Prof.º Carlos Papa” e EMEB “Profª Evani
Batochio Casolato” - Assinatura do Termo Aditivo em: 08 de
agosto de 2011.
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LEGISLATIVO

SESSÃO DO DIA 22 DE AGOSTO
INDICAÇÕES

RODIVALDO RÍPOLI – 2º SECRETÁRIO
- para que através do setor competente estude a possibilidade de
instalação de 01 (um) redutor de velocidade (lombada) ao longo da
Avenida Antônio Salim Curiati mais precisamente defronte
- para que através do setor competente estude a possibilidade de
instalação de 01 (um) redutor de velocidade (lombada) e também
uma placa de sinalização “PARE” no cruzamento da Rua Diamantino
Ferreira Inocêncio com a Travessa São Pedro ambos situados no
Bairro São Luís.

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
- estudar, através do Setor competente, a colocação de tambores
de lixo em locais adequados do Bairro Porto Seguro para facilitar o
recolhimento dos resíduos da referida localidade, sendo essa uma
reivindicação de moradores.

JAIR ALVES FERREIRA – Líder do Prefeito
- Para que através do setor competente providencie troca de lumi-
nária na Rua Júlio Figueiredo, defronte o numeral 248, pois a citada
via possui iluminação precária oferecendo risco a pedestres, bem
como providencia também limpeza de vias no Bairro Ipiranga.
- Para que através do setor competente providencie estudos com
vias a construção de área de lazer nas imediações da Travessa
Luiz Carlos Ferreira Junior, no Alto da Boa Vista, onde segundo os
moradores falta espaço para prática de atividades diversas, e nes-
se local há possibilidade de implantação de tal benfeitoria.
- Para que através do setor competente providencie reparos no
leito carroçável da Rua Tenente João Dias, na Vila Jussara Maria.
- Para que através do setor competente providencie limpeza e reti-
rada de entulhos ao longo da Rua Mato Grosso, imediações do nº
4341, no Jardim Brasil, onde existe muito lixo, buracos e galhos
nas calçadas e quintais.
- Para que através do setor competente providencie limpeza de
terrenos, praças e jardins no Bairro Santa Elizabeth, mais precisa-
mente na Rua Rio Novo, próximo ao numeral 26 onde há um terre-
no muito sujo oferecendo risco à saúde pública.
- Para que através do setor competente providencie verificação téc-
nica quanto ao empoçamento de água na Rua Padre Maurício,
altura do nº 15, onde moradores reclamam do mau cheiro.
- Para que através do setor competente providencie limpeza de
ruas e terrenos no Bairro Brabância II, imediações do nº. 54 da Rua
José Leonel Contrucci, onde munícipes reclamam de entulhos (resto
de materiais de construção) nas calçadas, galhadas, e também
muitos buracos na pista de rolamento das ruas do bairro.
- Para que através do setor competente providencie limpeza de terre-
nos, praças e jardins do Bairro Brasil Novo, pois segundo moradores
a vegetação encontra-se muito alta em vários locais do bairro.
- Para que através do setor competente providencie a retirada de
entulhos e lixo espalhados em várias vias públicas do Jardim Bra-
sil, pois a coleta de lixo não vem sendo feita a contento, segundo
reclamações de moradores.
- Para que através do setor competente determine à CPFL que
troque as lâmpadas queimadas há vários meses na Rua Ozório de
Carvalho, 100, no Bairro Brabância.
- Para que através do setor competente providencie iluminação
adequada na Praça que fica próxima à Rua Manoel Costa de Oli-
veira, no Residencial Avaré I, a qual também encontra-se mal cui-
dada pela municipalidade.
- Para que através do setor competente providencie limpeza de
terrenos, praças e jardins do Residencial Avaré, conforme solicita-
ção do morador da Rua Jairo Amorim, 625.
- Para que através do setor competente determine ao setor de
limpeza pública que proceda ao recolhimento do lixo doméstico de
forma que o lixo não fique espalhado pelas ruas, conforme recla-
mação de moradores do Bairro Alto.
- Para que através do setor competente providencie iluminação
adequada em toda extensão das Ruas Tenente Apiaí e Ciro de
Julho, no Bairro Alto, visando oferecer mais segurança aos transe-
untes, bem como limpeza de terrenos praças e jardins.
- Para que através do setor competente providencie instalação de
luminária em um poste localizado na Rua Hanny Ward, no Bairro
Água Branca, onde existe um trecho bastante escuro.
- Para que através do setor competente providencie limpeza de
terrenos, praças e jardins do Bairro Água Branca, bem como retira-
da de entulhos e galhadas das ruas e conserto de buracos na Rua
Alagoas, imediações do número 26.
- Para que através do setor competente determine que o pessoal da
limpeza pública estabeleça um horário fixo para coleta de lixo no

Bairro Água Branca, no trecho da Rua São Paulo, pois segundo
moradores não tem hora certa para o caminhão passar e isso gera
transtornos como lixo espalhado por animais e mau cheiro. Além
disso, falta limpeza periódica de terrenos, praças e jardins do bairro.
- Para que através do setor competente providencie limpeza de
terrenos, praças e jardins e troca de luminárias queimadas no
Residencial Porto Seguro.
- Para que através do setor competente providencie troca de lâm-
padas queimadas em postes ao longo da Rua José Constâncio, 
no Bairro Santa Elizabeth.
- Para que através do setor competente providencie limpeza de
terrenos, praças e jardins do Bairro Vila Martins III.
- Para que através do setor competente determine troca de lâmpa-
das queimadas na Avenida Vale Verde, no Bairro Estância Brabância,
bem como providenciar reparos na pista de rolamento da via que se
encontra cheia de buracos.
- Para que através do setor competente providencie operação tapa-
buracos na Rua Tenente João Dias, na Vila Jussara Maria.
- Para que através do setor competente providencie fiscalização na
confluência das ruas São Paulo com Distrito Federal, onde foram
plantados coqueiros na calçada e isso tem feito com que pedes-
tres tenham que desviar pela rua. Além disso, entulhos, lâmpadas
queimadas e buracos em via pública são notadamente vistos com
frequência pela área central da cidade.
- Para que através do setor competente providencie construção de
calçadas na Rua 15 de Novembro, na Vila Jussara Maria, pois
pedestres estão utilizando a rua para transitar devido à falta de
passeio, bem como a referida via precisa de iluminação adequada
e conserto de buracos.
- Para que através do setor competente providencie limpeza de
terrenos, praças e jardins do Bairro Brabância, bem como regulari-
zação da coleta de lixo, conserto de buracos nas vias públicas.
- Para que através do setor competente providencie troca de lumi-
nária defronte ao numeral 497 da Rua Guanabara.

ROSANGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
- para que viabilize, através da Secretaria da Saúde, a realização
de exame ocular para diagnóstico precoce de deficiência da visão,
nos funcionários públicos municipais.
- para que viabilize através de seu órgão competente, a divulgação
nos locais onde são realizados “Raios-X”, sobre a importância do
descarte correto das radiografias.
- para que viabilize através da Secretaria de Saúde do Município a
distribuição de cartazes informativos sobre o risco de se adquirir
leptospirose através da ingestão de bebidas diretamente de latas
ou garrafas.
- para que viabilize, através de seu órgão competente, a inclusão
no formulário de ficha de atendimento, utilizado pela Rede Pública
de Saúde, campo específico para registrar suspeita ou confirma-
ção de maus tratos contra crianças, adolescentes e idosos que
forem atendidos no PS ou nas UBS do Município.
- para que realize através de seu órgão competente um seminário
sobre Dislexia, aberto ao público em geral, principalmente profes-
sores e pais de alunos na fase da pré-alfabetização.
- para que estude a possibilidade de diligenciar junto à empresa
SP VIAS para que a mesma proceda estudo detalhado para a cons-
trução de novas rotatórias de acesso à área urbana de nosso mu-
nicípio, pois as atuais são extremamente perigosas e ineficientes,
oferecendo sérios riscos de acidentes.
- para que através da Secretaria Municipal de Saúde informe a esta
Casa de Leis, se existe ações programadas para recolher possí-
veis reservatórios de larvas do mosquito da dengue, uma vez que
as estações de chuvas estão para chegar e estas ações são fun-
damentais para o controle do mosquito.

REQUERIMENTOS
ROBERTO ARAÚJO - VICE-PRESIDENTE

- pesar pelo falecimento da Senhora NICIA MARIA BRICOLETTI
MEDAGLIA
- pesar pelo falecimento do Senhor JOAQUIM DALVILES GONÇALVES
- pesar pelo falecimento do Senhor CARLOS HUMBERTO DO VALE
- seja oficiado ao Comandante do 53º Batalhão da Polícia Militar
em Avaré, Ilustre Coronel Antônio Carlos Loriano, para que seja
cientificado da denúncia que chegou até este Parlamentar e tome
as providências que julgar cabíveis. Segundo a denúncia, um veí-
culo foi fotografado e constantemente permanece estacionado em
local proibido (defronte guia rebaixada), além de ser área de
abrangência da “Zona Azul”, sem o devido “cartão de zona azul” e
mesmo assim não sofre nenhuma advertência e/ou penalidade por
parte das autoridades competentes.
- seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística de
Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através do Depar-
tamento competente tome providências com relação ao estaciona-
mento irregular do veículo, cuja foto segue em anexo, informando
este parlamento sobre as providências adotadas.

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO 1º SECRETÁRIO
- para que através da Secretaria Municipal de Saúde informe a esta
Casa de Leis, o porquê das Especialidades de Endocrinologia e
Reumatologia não mais se fazerem presentes nos atendimentos
no Centro de Saúde e também na Rede Básica.
- para que informe a esta Casa de Leis, qual foi o destino dado à
placa “AVARÉ É DO SENHOR JESUS” anteriormente instalada ás
margens da Rodovia João Melão (SP255) em paralelo à proprieda-
de da família D’Agostini , já que a mesma representava os senti-
mentos religiosos de uma parcela da nossa sociedade evangélica.
- para que informe a esta Casa de Leis,  qual a razão pela qual foi
instituído  o “Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher de
Avaré”? Podemos ter alguma expectativa quanto ao seu real funci-
onamento?
- para que informe a esta Casa de Leis,  quando que se pretende
começar o funcionamento do CAPS, uma vez que é um setor ex-
tremamente importante da nossa sociedade, visto que temos mui-
tos pacientes portadores de doenças mentais que necessitam de
atendimento desse órgão.
- para que informe a esta Casa de Leis, qual foi o destino dado à
verba recebida há mais de um ano para o CAPS (Centro de Aten-
ção Psicossocial) a partir da Portaria nº 2.867 de 27/11/2008, vi-
sando constituir moradias ou casas preferencialmente inseridas
em nossa comunidade, inclusive objetivando a transferência de
pacientes de nosso município  da cidade de Botucatu para nossa
cidade, tendo em vista não termos observado nenhum movimento
em relação ao caso até a presente data.
- ao Secretário de Cultura e Lazer da Estância Turística de Avaré,
Sr. GILSOM CÂMARA FILGUEIRAS, pelo seu brilhante desempe-
nho à frente de sua Secretaria, trabalho esse de primeira linha e
efetuado com todas as dificuldades impostas pela crise econômi-
ca/financeira estabelecida em nossa administração pública.

RODIVALDO RÍPOLI – 2º SECRETÁRIO
- para que seja oficiado ao excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor
Rogelio Barcheti Urrêa, para que informe a Câmara Municipal o seguin-
te item: Quando devidamente requerido pelo proprietário, a municipalidade
está fazendo o alinhamento e medindo terreno para posterior constru-
ção, bem como expedindo um laudo técnico, conforme o código tributá-
rio? Caso a resposta seja negativa, informar as razões que estão dificul-
tando ou impedindo a prestação dos referidos serviços.
- para que seja oficiado ao excelentíssimo Prefeito Municipal Se-
nhor Rogelio Barcheti Urrêa, para que informe a Câmara Municipal
quantas famílias já foram beneficiadas com a concessão de plan-
tas de casas para moradia popular até a presente data.
- para que seja oficiado ao excelentíssimo Prefeito Municipal Se-
nhor Rogelio Barcheti Urrêa, para que informe a Câmara Municipal
os seguintes itens: a Prefeitura Municipal já criou o curso munici-
pal de informática? Caso tenha sido criado, informar em que local
está sendo ou será ministrado o referido curso. Caso o curso mu-
nicipal de informática não tenha sido criado, informar se a Prefeitu-
ra irá abrir concorrência para a contratação de empresas privadas
para a consequente implantação do referido curso; e, sendo im-
plantado pela Prefeitura ou por empresa privada, informar quando
de fato terá início o curso municipal de informática.
- para que seja oficiado ao excelentíssimo Prefeito Municipal Se-
nhor Rogelio Barcheti Urrêa, para que informe a Câmara Municipal
os seguintes itens qual o valor dos restos a pagar da Prefeitura
Municipal? Discriminar a quem serão pagos e o valor que cada
credor tem a receber até a presente data, para que este Poder
Legislativo tenha pleno conhecimento da atual situação da dívida
contraída pelo Poder Executivo.  A Prefeitura irá efetuar o paga-
mento total dos restos a pagar até o final deste ano?
- para que seja oficiado ao excelentíssimo Prefeito Municipal Se-
nhor Rogelio Barcheti Urrêa, para que informe a Câmara Municipal
os seguintes itens: Quantos veículos e máquinas da municipalidade
estão paralisados? Foi feita alguma avaliação pelo mecânico da
Prefeitura nos veículos e máquinas da municipalidade que estão
paralisados? Enviar cópia da avaliação, discriminando o estado de
cada veículo e máquina, relacionando as peças que deverão ser
trocadas e o custo do conserto.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Rogelio Barcheti
Urrêa para que informe a esta Casa de Leis sobre quando a
Municipalidade pretende concluir as obras de colocação de lajotas
nas ruas do Balneário Costa Azul iniciadas pelo Governo passado,
pois, temos notado que no atual Governo nenhuma rua foi benefici-
ada com a colocação de lajotas até o momento por isso há muitas
reclamações dos moradores do local a este Vereador.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Rogelio Barcheti
Urrêa para que informe a esta Casa de Leis sobre o andamento das
obras de pavimentação asfáltica do Bairro Jardim Califórnia e Terras de
São Marcos, tendo em vista que as obras encontram-se paralisadas e
são muitas as reivindicações dos moradores para que o asfalto chegue
às demais vias da periferia, pois são cobrados impostos a estes locais,
mas não existe nenhuma infraestrutura decente para a população.
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- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Rogelio Barcheti
Urrêa para que informe a esta Casa de Leis sobre o andamento da
etapa final das obras de pavimentação asfáltica do Bairro Jardim
Paraíso, tendo em vista que as obras encontram-se paralisadas e
são muitas as reivindicações dos moradores para que o asfalto
chegue às demais vias da periferia.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Rogelio Barcheti
Urrêa para que informe a esta Casa de Leis sobre quando a
Municipalidade através da Secretaria de Turismo pretende concluir
as obras do farol e do restaurante panorâmico do Camping Munici-
pal, pois, se nada for feito ambos irão cair podendo até atingir
pessoas que por ali trafegam causando sérios problemas a
Municipalidade.

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
- oficiar os responsáveis pelo SAMU (Serviço de Atendimento Mé-
dico de Urgência) de Avaré e Região, prestar a este Vereador as
informações solicitadas pela munícipe REGIANE VENTURA, em
e-mail a nós dirigido, cuja cópia anexamos.
- oficiar a Secretária da Administração e Fazenda, Senhora Deira Alizia
Visentin Villen, convidando-a a comparecer a esta Casa de Leis, em
dia e hora a ser agendado, a fim de prestar esclarecimentos a respeito
da situação atual em que se encontra a Secretaria que ora dirige,
especialmente nos aspectos administrativo e financeiro.
- oficiar a Secretaria do Meio Ambiente bem como a Polícia Flores-
tal solicitando explicações sobre o que realmente está ocorrendo
no Balneário Costa Azul, onde são queimados, em uma área de
descarte, restos vegetais de árvores nativas tombadas pela ação
do vento ou porque foram cortadas. É comum para quem passa
pela rodovia avistar a grande quantidade de fumaça produzida por
essas queimadas. Munícipes foram “in loco” constatar e comen-
tam se existe Lei que proíbe a prática de queimadas deve haver,
sem dúvida, outro destino mais correto para esse material.

JAIR ALVES FERREIRA
- que seja oficiado à emissora Sistema Brasileiro de Televisão (SBT),
“votos de aplausos e parabenizações pela passagem dos 30 anos
de existência comemorados neste mês de agosto, ressaltando que
se trata da segunda maior rede de TV do Brasil em cobertura nacio-
nal, possuindo uma rede com 108 emissoras que cobrem 96% do
país e um dos maiores núcleos televisivos da América Latina.
- Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turísti-
ca de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, a fim de que informe a
esta Casa de Leis o porquê de não estar havendo a devida fiscali-
zação por parte da Prefeitura no que diz respeito ao estacionamen-
to irregular de motocicletas, haja vista que os abusos por parte de
motociclistas irresponsáveis estão crescendo e tal problema so-
mente será amenizado com a autuação dos infratores. Seguem
anexas fotos tiradas recentemente em vários pontos do centro da
cidade, onde as vagas de estacionamento para carros têm diminu-
ído devido ao problema.
- Que seja oficiado à Secretaria Municipal de Transporte e Sistema
Viário, a fim de que informe a esta Casa de Leis, após levantamen-
to técnico, se há necessidade de implantação de tantas lombadas
no município, em pontos que nem sempre necessitam de tal medi-
da. São realmente necessárias, ou estão sendo implantadas so-
mente para o contentamento de algumas pessoas. Essas lomba-
das realmente estão inibindo o excesso de velocidade? Afinal, os
veículos automotores de hoje estão cada vez mais potentes e com
sistemas de amortecedores que podem, inclusive, superar obstá-
culos como as lombadas.
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turísti-
ca de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, a fim de que informe a
esta Casa de Leis quais as providências que estão sendo tomadas
pela municipalidade com relação à limpeza de terrenos, praças e
jardins, pois são inúmeros os pedidos de munícipes direcionados
a praticamente todos os bairros da cidade, conforme se verifica
após a realização de cada projeto Prefeitura no Bairro, onde são
colhidas reivindicações da população.
- Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turísti-
ca de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, a fim de que informe a
esta Casa de Leis que setor da municipalidade está incumbido de
fiscalizar os trabalhos de replantio que estão sendo feitos nos can-
teiros centrais da Avenida Prefeito Paulo Araujo Novaes.
- que sejam oficiados “votos de aplausos e parabenizações” ao
Digníssimo Senhor Jefferson Butti Abbud, proprietário da Fazenda
Sacramento, situada em nosso município, pela excelente organiza-
ção e sucesso obtidos na realização do 6º Leilão Haras Sacramento,
evento ocorrido no sábado, 20 de agosto, no Jóquei Club de Sorocaba.
- Que seja oficiado ao Excelentíssimo Presidente da Associação
Brasileira dos Criadores de Cavalo Quarto de Milha, Senhor Paulo
César Rebeis Farha, extensivo aos demais membros da Diretoria
da entidade, “efusivos votos de aplausos e parabenizações” pelo
brilhantismo e sucesso alcançado na realização da 4ª edição do
prêmio ABQM Awards e Hall da Fama, ocorrido no dia 16 de agos-

to de 2011, na cidade de São Paulo, e que teve por objetivo premiar
e homenagear os melhores de 2010 e pela primeira vez homenage-
ar também aos que ajudaram a fazer a história da raça Quarto de
Milha no Brasil.
- Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística
de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, a fim de que informe a esta
Casa de Leis quais os setores responsáveis pela fiscalização do
cumprimento de leis importantes que foram aprovadas por esta Casa
de Leis e sancionadas e regulamentadas pelo Chefe do Executivo.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que informe a esta Casa de Leis quan-
do, efetivamente, vai começar o funcionamento do SAMU em Avaré.
- seja oficiado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para
que envie a esta Casa de Leis a opinião deste importante órgão com
relação ao pagamento de férias, 13º salário ou de outro tipo de grati-
ficação a agentes públicos, especificando de forma individualizada
os seguintes cargos: secretário, vereador, vice-prefeito e prefeito.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que informe a esta Casa de Leis
qual o motivo da prorrogação, até 12 de setembro do corrente ano,
do contrato entre a Prefeitura Municipal de Avaré e a empresa
Carbonero e Custódio Ltda., cujo objetivo é a locação de 04 cami-
nhões adaptados com coletores/compactadores, no valor de R$
65.966,66 (sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta e seis
reais e sessenta e seis centavos), conforme publicado no Semaná-
rio Oficial do Município, edição do dia 20 de agosto do corrente
ano. Solicito ainda que o Sr. Exmo. Prefeito informe se a Prefeitura
tem interesse em adquirir esses caminhões ou se vai continuar
dando dinheiro para esta empresa.
- seja oficiado à Secretária Municipal da Saúde, Elizabeth Capecci,
para que informe a esta Casa de Leis se todas as gestantes de Avaré
serão obrigadas a fazer o pré-natal no Centro de Atenção Integral à
Saúde da Mulher (CAISM), quando este estiver em funcionamento.

ROSANGELA PAULUCCI P. PEREIRA
- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré, para que informe se no
município existem programas relacionados aos bens culturais. Se
existir, sugiro a complementação com um modelo existente em
Belo Horizonte. Se não existir, solicito que seja implementado.
- para que esclareça quantas serão as academias ao ar livre que
deverão ser instaladas em nosso município. A iniciativa de instalação
de tais academias recebe nosso total apoio, mas sugerimos que o
município firme convênio com a FIRA, para que, os alunos de educa-
ção física, auxiliem no desenvolvimento das atividades junto à popu-
lação nas academias ao ar livre.                              A matéria se
justifica, pois os instrutores poderão orientar na prática dos exercíci-
os e evitar dano à saúde de quem utiliza, principalmente os idosos.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré, para que informe se no
município estão sendo utilizadas embalagens, recipientes, vasilhas,
copos descartáveis e congêneres de plástico, para servir bebidas e
alimentos quentes na merenda escolar. Se positivo, sugerimos que
tal prática deixe de existir, posto que, muitas pesquisas foram reali-
zadas especialmente através do Instituto de Química da Universida-
de Federal da Bahia (UFBA), que revelou a liberação de substâncias
cancerígenas quando este tipo de material é submetido ao calor.
Concluíram os pesquisadores que a presença do estireno nos copos
descartáveis após contato com bebidas quentes, por exemplo, é
“parcialmente” acima do recomendado pelo Ministério da Saúde.
- para que informe se existe, em nosso município, algum estudo visan-
do realizar uma campanha de conscientização dos condutores de ve-
ículos visando maior respeito aos pedestres, com intuito de mudar o
comportamento da população, garantindo maior segurança. Se não
existir o referido estudo e diante de medidas que já estão sendo
adotadas com este objetivo (como a criação de norma de trânsito,
através da qual o pedestre é priorizado no planejamento do tráfego
urbano, assegurando o direito à segurança, conforto e tranqüilidade
em seus deslocamentos), solicito o encaminhamento desta sugestão
ao Departamento de Trânsito do Município. O objetivo desta proposta
é proporcionar maior segurança aos pedestres, em vias onde existe
sinalização para veículos, reduzindo o número de atropelamentos.
- considerando-se ser de responsabilidade da concessionária de
pedágio a manutenção do asfalto da rodovia SP 255, dentro de
nosso município, seja oficiado à concessionária SPVIAS sugerin-
do a inclusão de borracha proveniente de pneu velho na composi-
ção do asfalto utilizado para tal fim.
- segundo informes recebidos, o telefone móvel de nº 9730-3888 per-
tenceria ao município, mas não estaria sendo utilizado por pessoas
ligadas ao Executivo e sim ao Legislativo. Considerando–se que pre-
cisamos apurar a veracidade de tal fato, pedimos seja oficiado a
Secretaria Municipal da Fazenda, para que informe se realmente
esse bem pertence ao Município e, se positivo, quem o utiliza.

- considerando que no Pronto Socorro Municipal existem apenas
dois Respiradores e um deles está com problemas de funciona-
mento; Considerando que, existem quatro Monitores Cardiológicos
Multifuncionais e nenhum funciona com todas as funções, princi-
palmente a oximetria; Considerando que, os mobiliários estão
sucateados; Considerando que, soros e medicamentos estão em
falta; Considerando que, o material cirúrgico nunca foi substituído
após a inauguração, sendo que, deveria ser reciclado e reposto
anualmente e; Considerando que, os banheiros estão precisando
de reformas, seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI,
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, solicitando
imediatamente as providências cabíveis para sanear tais situações,
para os necessários préstimos a nossa população.
- considerando abaixo-assinado dos taxistas locais que solicitam
providências com relação a particulares, empresas de alarmes e
carros particulares prestando serviços de transporte de pessoas;
considerando que os taxistas precisam realizar vários exames de
saúde, adquirir Taxímetro auferido pelo INMETRO, pagar o ISS e
possuir Alvará para funcionamento, requer seja encaminhado ao
Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Municipal da Es-
tância Turística de Avaré, o abaixo-assinado dos taxistas locais,
solicitando providências cabíveis ao setor competente. Acompa-
nha este Requerimento documentos obtidos junto à população,
onde até cartões de visitas, com telefone de “taxistas” são infor-
mados; portfólio de empresas, onde serviços de táxis são ofertados,
sem que tais pessoas estejam legalizadas para a prática.

CIRCULAR N º 27/2011 - DG      Avaré, 24 de Agosto de 2.011.-

Exmo. (a) Sr. (a)
Vereador (a)
N E S T A

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária
de 29/08/2011 - Segunda Feira – às 18h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que, a Exma. Sra. Presi-
dente Vereadora Marialva A. S. Biazon  designou  para a Ordem do
Dia da Sessão Ordinária de  29 de Agosto do corrente ano, que
tem seu inicio marcado para as 18h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 88/2011– Maioria
Absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Revoga o Artigo 4º e altera o Anexo I da Lei Complemen-
tar nº 97, de 12 de maio de 2009 e ratifica o anexo da Lei Comple-
mentar 149, de 21 de junho de 2.011 (salários PSF).
Anexo: Cópia do Projeto de Lei Complementar n º 88/2011. –
Observação:- Os Pareceres da Assessoria Jurídica e das Co-
missões Permanentes serão colocados na Mesa dos Srs. Ve-
readores quando da apreciação da matéria
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

C O N V I T E
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
 

PLANO DIRETOR – RATIFICAÇÃO
 
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré convida os Senhores Vereadores, associa-
ções de bairros, representantes de classes e
munícipes em geral, para AUDIÊNCIA PÚBLICA
a realizar-se no dia 08 de setembro de 2011,
quinta-feira, às 19h30min, na Sala das Sessões,
Plenário Eruce Paulucci, sito a Av. prefeito Misael
Euphrasio Leal, nº 999, centro, com o objetivo de
analisar e ratificar o Projeto de Lei Complementar
nº 148/2006, “substitutivo” que institui o Plano Di-
retor da Estância Turística de Avaré, para posteri-
or deliberação pelos representantes da população.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré, 23 de agosto de 2011.

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON
Presidenta
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INEDITORIAIS

COMUNICADO
A Secretaria da Fazenda convi-
da a população em geral para
participar na elaboração do or-
çamento público para o ano de
2012, enviando suas propostas
para os presidentes de Bairro.

LEIS

Lei nº 1.502, de 16 de agosto de 2011
(Cria o ‘‘Selo da História de Avaré’’, a ser atribuído a empresas
da cidade que contribuam com o Fundo Municipal dos Direitos

da Criança e do Adolescente, não empreguem trabalho infantil e
não utilizem matéria-prima ou produtos de empresas que

envolvam mão de obra infantil)

Autoria: Vereadora Rosângela Paulucci P. Pereira
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Art. 1º - Fica criado um selo com motivos históricos da cidade que
será denominado ‘‘Selo da História de Avaré’’.
Art. 2° - Este Selo será atribuído anualmente para empresas da cida-
de que contribuam com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente, não empreguem trabalho infantil e não utilizem maté-
ria-prima ou produtos de empresas que envolvam mão de obra infantil.
Art. 3° - O Selo da História de Avaré deverá retratar cenas, aconte-
cimentos, estruturas urbanas e rurais, brincadeiras e jogos do co-
tidiano infantil, de forma a resgatar as raízes históricas dos movi-
mentos, do desenvolvimento da cidade e a presença da criança e
do adolescente neste processo.
Art. 4° - O Selo será criado a partir de desenhos selecionados em um
concurso para crianças e adolescentes da cidade, organizado através de
ação conjunta da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.
Art 5° - O tema para o concurso será definido pelo Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente levando em consi-
deração o objetivo de resgatar a presença infantil na construção da
história de Avaré.
Parágrafo Único - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente definirá o tema no mês de janeiro de cada ano,
para que o concurso seja realizado ao longo do primeiro semestre
pela Secretaria Municipal de Cultura.
Art. 6° - O Selo será atribuído pelo Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente juntamente à Secretaria Munici-
pal de Cultura, a partir do levantamento das empresas que ao lon-
go do ano, cumpriram os critérios de atribuição.
Art. 7° - A Administração Municipal terá prazo de um ano, a contar
da data da publicação desta Lei, para sua regulamentação.
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 16 de agosto de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Lei nº 1.503, de 23 de Agosto de 2011
(Autoriza o Executivo Municipal a efetuar adiantamento de

recursos financeiros destinados a realização da XXIX
FAMPOP – Feira Avareense da Música Popular.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar adi-
antamento de recursos financeiros, no valor de R$ 48.000,00
(quarenta e oito mil reais), para a realização da XXIX FAMPOP
– Feira Avareense da Música Popular.
Parágrafo Único – O valor a ser desembolsado será repassado a co-
missão organizadora a ser designada por Decreto do Chefe do Executivo.
Art. 2º - A prestação de contas, deverá ser apresentada, em até 30
(trinta) dias após o término do evento e deverá observar rigorosa-
mente o disposto na Lei Municipal nº 1283, de 17 de novembro de
2009 e seu regulamento.
Parágrafo Único – Em igual prazo será remetida cópia da presta-
ção de contas ao Poder Legislativo para apreciação.
Art. 3º – As despesas decorrentes da execução desta Lei, a cargo
do Município, onerarão as dotações consignadas no Orçamento
vigente: 11.02.00-3.3.90.39.00-13.392.3002.2090-948.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 23 de agosto de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

QUEM PRECISA, ENCONTRA.
QUEM PROCURA, CONTRATA.

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

VAGAS DE EMPREGO

PAT AVARÉ
Para se cadastrar acesse

www.empregasaopaualo.sp.gov.br
Maiores informações ligue

3732-1414/ 3733-6641/ 3733-6642
ESTAMOS EM NOVO ENDEREÇO:

RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº 1810, CENTRO
(PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL), ENTRADA PELA RUA CEARÁ.

DE 29 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO, O PAT ESTARÁ
FECHADO NO PERÍODO DA MANHÃ (DAS 08:00 ÁS

11:00 ), POR MOTIVO DE TREINAMENTO DOS
SERVIDORES. ATENDERÁ SOMENTE OS SERVIÇOS DO
EMPREGA SÃO PAULO DAS 13:00 ÁS 17:00 HORAS.

01 mecânico de caminhão
03 mecanico de tratores
03 mecanico de maquina agricola
01 mecanico de carros
02 lubrificador de maquina
02 funileiro mecanico
01 motorista particular (temporario)
02 operador de extrusora
01 operador de retroescavadeira
01 marceneiro
20 encanador
10 eletricista
20 pedreiro/servente/
04 soldador/serralheiro
01 montador de móveis
20 costureira a maquina
01 costureira de roupas de festa
04 serviços gerais na confecção/masculino/noturno
04 professor ensino profissionalizante
01 professor de games
01 desenhista grafico
01 tecnico em informatica
01 gerente de hotel
15 representante comercial
01 vendedor externo
04 cozinheira
04 garçom
02 cumim
04 açougueiro
01 padeiro
01 banhista de animais
03 auxliar de enfermagem
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Lei nº 1.504, de 23 de agosto de 2011
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica e dá providências)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e promul-
go a seguinte lei:-
Art. 1º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1.964 combinado com o
artigo 167, § 2º da Constituição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Depar-
tamento de Contabilidade e Orçamentos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré um CRÉDITO
ADICIONAL ESPECIAL no valor de R$ 6.500,00  (Seis mil e quinhentos reais), para atendimento de
despesas oriundas do repasse de Recursos Financeiros do Governo Estadual, em face de saldo
remanescente de aplicação financeira no exercício, na conformidade da funcional programática e
modalidade de aplicação detalhada abaixo:

Art. 2º - Para cobertura das despesas com a Execução desta Lei serão utilizados os recursos
provenientes do SUPERAVIT FINANCEIRA do exercício pertencentes a recursos financeiros
do Convênio SEP/UAM – RECONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO
Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 23 de agosto de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

DECRETOS

Decreto nº 2.871, de 23 de agosto de 2011
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica e dá 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:-
Art. 1º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1.964 combinado com o
artigo 167, § 2º da Constituição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Depar-
tamento de Contabilidade e Orçamentos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré um CRÉDITO
ADICIONAL ESPECIAL no valor de R$ 6.500,00  (Seis mil e quinhentos reais), para atendimento de
despesas oriundas do repasse de Recursos Financeiros do Governo Estadual, em face de saldo
remanescente de aplicação financeira no exercício, na conformidade da funcional programática e
modalidade de aplicação detalhada abaixo:

Art. 2º - Para cobertura das despesas com a Execução deste Decreto serão utilizados os
recursos provenientes do SUPERAVIT FINANCEIRA do exercício pertencentes a recursos fi-
nanceiros do Convênio SEP/UAM – RECONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO
Art. 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 23 de agosto de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 2.867, de 16 de agosto de 2011
(Nomeia a Comissão Organizadora do Desfile Cívico)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão Organizadora  do Desfile Cívico que será
realizado no dia 18 de setembro de 2011:-
GUSTAVO JOSÉ PRADO – Presidente;
REGINA APARECIDA MACHADO CHIBANI BAKR– Tesoureiro;
Membros
MARIA JOSÉ DA CUNHA – Representante do Conselho Municipal de Educação:
VILMA TEREZA DEOLIM – Representante do Conselho Municipal do FUNDEB;
MARTA MARIA DA SILVA BATISTA – Representante dos Diretores;
CELSO MELO DE OLIVEIRA – Representante dos Professores;
GILSON CÂMARA FILGUEIRAS – Secretário Municipal da Cultura
ALEXANDRE FAUSTINO – Secretário Municipal de Esportes;
RICARDO C NOVAES AURANI – Secretário Municipal do Turismo;
1º Sargento ROBSON CORRÊA DE CARVALHO – Representante do TG;
MARCOS JOSÉ GONÇALES – Representante da Polícia Civil;
Cap PM MARCIO ADRIANO MICHELASSI – Representante da Polícia Militar.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 16 de agosto de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto n.º 2.869, de 23 de agosto de 2011
(Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal, de acordo com Lei Complementar nº 50, de
07 de janeiro de 2005, combinada com a Emenda  a Lei Orgânica n.º 01, de 19 de janeiro de 1.993.)

ROGELIO BARCHETI URRÊA, Prefeito  da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica exonerada, a pedido, do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, criado pela Lei Complementar nº 50, de 07 de janeiro de 2005,
combinada com a Emenda à Lei Orgânica n.º 1, de 19 de janeiro de 1.993, nos termos da legislação
acima, a Excelentíssima Senhora FATIMA DOS SANTOS ZANELA,  a partir desta data.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 23 de agosto de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto nº 2.870, de 23 de Agosto de 2011
 (Autoriza o Executivo Municipal a efetuar adiantamento de recursos financeiros destinados a

realização da XXIX FAMPOP – Feira Avareense da Música Popular.)

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:-
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar adiantamento de recursos financei-
ros, no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), para a realização da XXIX FAMPOP
– Feira Avareense da Música Popular.
Parágrafo Único – O valor a ser desembolsado será repassado a comissão organizadora a ser
designada por Decreto do Chefe do Executivo.
Art. 2º - A prestação de contas, deverá ser apresentada, em até 30 (trinta) dias após o término do
evento e deverá observar rigorosamente o disposto na Lei Municipal nº 1283, de 17 de novembro de
2009 e seu regulamento.
Parágrafo Único – Em igual prazo será remetida cópia da prestação de contas ao Poder Legislativo
para apreciação.
Art. 3º – As despesas decorrentes da execução deste Decreto a cargo do Município, onerarão as
dotações consignadas no Orçamento vigente: 11.02.00-3.3.90.39.00-13.392.3002.2090-948.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 23 de agosto de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA
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Decreto nº 2.873, de 24 de agosto de 2011
(Dispõe sobre Declaração de Utilidade Pública para fins desapro-

priação e dá outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  E  C  R  E  T  A    :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de futura
desapropriação amigável ou judicial, a área de terras de proprieda-
de de LATICÍNIOS UNIÃO, localizada na rua Distrito Federal nº
1.660, nesta cidade.
Local : Rua Distrito Federal nº 1.660, Avaré-SP
PROPRIETÁRIO: Laticínios União S/A
Área Territorial:  2.166,00 metros quadrados;
VALOR VENAL:  R$ 420.144,57
Descrição da Área:-
Um imóvel, situado nesta cidade, município e comarca de Avaré, à
Rua Distrito Federal nº 92; consistente de uma fábrica de laticíni-
os, com os seus edifícios, benfeitorias e respectivo terreno; o edi-
fício principal é todo construído de tijolos, coberto de telhas de
barro, estucado, com três pavilhões, dividindo cada um interna-
mente em compartimentos apropriados ao fim a que se destina;
com as respectivas dependências. As benfeitorias consistem em
um edifício para almoxarifado e instalações sanitárias, uma peque-
na casa de madeira, coberta de zinco, e um galpão, e um galpão
para lenha. O terreno, que é de forma irregular, tem área de 2.166,00
metros quadrados; mais ou menos, medindo 45,60 metros, de frente
para a Rua Distrito Federal, 45,80 metros; para a Rua Maranhão
76,30 metros por uma linha quebrada, no lado esquerdo; 67,60
metros, por uma linha também quebrada, nos fundos confrontando
no lado esquerdo e fundos, com propriedade de Humberto
Ragazzini, José Móbile, Lucio da Silva e Antonio Mariuzzo ou su-
cessores. Consta também do imóvel um prédio para Usina de Lei-
te, de um pavimento com área construída de 1.072 metros quadra-
dos, e pé direito de 4,00 e 6,00 metros, com instalações elétricas
e hidráulicas, um prédio de um pavimento para depósito, com a
área construída de 67,00 metros quadrados, e pé direito de 4,00
metros, com instalação elétrica; um prédio de um pavimento tam-
bém para depósito com a área construída de 153,00 metros qua-
drados, e pé direito de 4,00 metros; um prédio para vestiário de um
pavimento com a área construída de 28,00 metros quadrados, e pé
direito de 3,00 metros; um prédio de um pavimento para escritório
e sede de inspeção com a área construída de 63,40 metros, e pé
direito de 3,00 metros, com instalações elétricas e hidráulica,
edificados anteriormente a novembro de 1966; objeto da matricula
nº 1.807 do CRI.
Artigo 2º - As despesas decorrentes com a aplicação deste De-
creto, correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente.
Artigo 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 24 de agosto de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 2.874, de 25 de agosto de 2011
(Dispõe sobre premiações do III Confota – Concurso de

Fotografias 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 - As premiações do III Confota – Concurso de Fotografias
serão as seguintes:
Festival
1º lugar R$ 500,00 (Quinhentos Reais)
2º lugar R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)
3º lugar R$ 300,00 (Trezentos Reais)
4º lugar R$ 200,00 (Duzentos Reais)
5º lugar R$ 100,00 (Cem Reais)
Menção Honrosa
1ºao 5º  lugar: R$ 50,00 (Cinquenta Reais) cada colocação.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 25 de agosto de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 2.875, de 25 de agosto de 2011
(Nomeia a Comissão Organizadora do III CONFOTA –

Concurso de Fotografias de Avaré).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão
Organizadora do III Confota – Concurso de Fotografias.
SORAYA MARIA DA CONCEIÇÃO – Presidente;
FLÁVIO KLEBER DA SILVEIRA– Tesoureiro;
CÍNTIA DE CASSIA BRIZOLA – Membro;
GUMERCINDO CASTELUCCI FILHO.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 25 de agosto de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DE SECRETARIA

Decreto nº 2.877, de 25 de agosto de 2011.
(Dispõe sobre declaração de Ponto Facultativo no Município de
Avaré, durante o feriado de Aniversário da Fundação de Avaré.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarado Ponto Facultativo nas Repartições Munici-
pais de Avaré, o dia 16 de setembro de 2011, mantendo-se os servi-
ços essenciais de saúde e limpeza pública, sendo coleta e varrição.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 25 de agosto de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

PORTARIA

Portaria nº 5.279, de 25 de agosto de 2011.
(Dispõe sobre determinação.)

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 portaria DETERMINAR que a partir de
hoje, 25 de agosto, a Secretaria Municipal de Turismo passará a
ser co-responsável pela limpeza de praças e jardins, varrição de
ruas da cidade e fiscalização dos entulhos descartados erronea-
mente no município.
Esta determinação se justifica por se tratar de função intimamente
ligada à beleza plástica da cidade, e, por isso, de cunho turístico.
REGISTRE-SE     E     CUMPRA-SE.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 25 de agosto de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

NOTIFICAÇÃO
Aos Partidos Políticos, Sindicatos dos Traba-
lhadores e Entidades Empresariais com sede
no município, da liberação de recursos finan-
ceiros no valor de R$ 624 mil, referente a an-
tecipação da parcela única dos recursos apro-
vados pela Portaria MI/n° 227 de 19/04/2011,
objetivando respostas aos desastres em áre-
as afetadas em decorrência de enchentes e
inundações graduais, conforme processo n°
59050.000166/2011-44.

Rogelio Barcheti Urrea
Prefeito

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 134/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados no
Concurso Público nº 006/2010, publicado em 30/10/2010, homo-
logado em 06/01/2011, publicado em 08/01/2011, para o cargo de
Professor de Educação Básica I, conforme classificação abaixo
descrita; para contrato temporário regido pelo CLT até o final do
presente ano letivo com data de 16/12/2011,  para comparecerem
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publi-
cação deste Edital; considerando o não comparecimento do 134º
e 135ºº classificado; no Departamento de Recursos Humanos e
Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.

CLASS. NOME
136º DANIELI CRISTIANE LUIZ                                      
137º CLEONILDA DA CONCEICAO MACHADO                              
Estância Turística de Avaré, aos 25 dias do mês de Agosto de 2011.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Fazenda/Interina Administração

Autorizada pela Portaria nº 5.185/2011

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 135/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados no
Concurso Público nº 003/2007, homologado pelo Decreto nº 1.661
de 20/02/2008 e prorrogado pelo Decreto nº 2.292 de 07/01/2010,
para o cargo de PEB II- Educação Física, conforme classificação
abaixo descrita; para comparecerem no prazo máximo de 05 (cin-
co) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital,  no
Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situa-
do a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
08º MARIANA BRUNO DA SILVA
Estância Turística de Avaré, aos 25 dias do mês de Agosto de 2011.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Fazenda/Interina Administração

Autorizada pela Portaria nº 5.185/2011

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
E 045/2004
DENOMINAÇÃO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
Compreende os cargos que se destinam a regência de classe em
ensino fundamental 1ª a 8ª , suplência II (EJA) e ensino médio,
bem como a execução de trabalhos relativos a implementação das
grades curriculares e a coordenação de disciplinas.
REQUISITO Habilitação específica de ensino superior em cur-
so de Licenciatura de graduação plena, com habilitações específi-
cas em área própria ou específica de nível superior em área corres-
pondente e complementação nos termos da legislação vigente.
CARGA HORÁRIA Mínima de 20 horas-aula e máxima de 33
horas-aula sendo 80% de trabalho em sala de aula com alunos e
20% de horas de trabalho pedagógico das quais 50% se destina
ao trabalho pedagógico na U.E.
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RENATO TEIXEIRA - Renato Teixeira de Oliveira (Santos, 20
de maio de 1945) é um compositor e cantor brasileiro. É autor de
conhecidas canções, como “Romaria” (grande sucesso na grava-
ção de Elis Regina), “Tocando em frente” (em parceria com Almir
Sater, gravada também por Maria Bethânia), “Dadá Maria” (em dueto
com Gal Costa) e “Frete” (tema de abertura do seriado Carga Pe-
sada, da Rede Globo), além de “Amanheceu”, entre outros.

Em 1990, apresentou o programa Tom Brasileiro na Rede Re-
cord, onde além de cantar, apresentava artistas que valorizavam a
música nacional. Recentemente, Renato Teixeira compôs a músi-
ca “Rapaz caipira”, como crítica à atual música sertaneja de con-
sumo, fazendo renascer a expressão música caipira. É um defen-
sor aberto da música de raiz, caipira, que ainda sobrevive apesar
dos desvios da música sertaneja.

Festival começa na próxima quinta-feira
com show da banda avareense Clã Destinos

Tudo pronto para a
realização de mais uma
edição da Feira Avareen-
se da Música Popular –
FAMPOP, que começa
no próximo dia 1º de se-
tembro. Em sua 29ª edi-
ção, o festival contar com
shows da banda avareen-
se Clã Destinos, no dia
1º, que já conta com vá-
rios CDs gravados e vem
se destacando em suas
apresentações fora de
Avaré; no dia 2 o show
será do também avareen-
se Wilson Teixeira, mú-
sico vencedor de várias
edições da FAMPOP
como melhor música ava-
reense, vencedor do Fes-
tival de Tatuí, um dos
mais importantes do país,
entre outras conquistas;
no dia 3 será a vez do
patrono Nando Reis e, no
dia 4, Renato Teixeira
encerra o festival.

Na primeira noite da
FAMPOP, 1º de setem-
bro, acontece a apresen-
tação das 12 músicas
avareenses escolhidas
durante a FAMPOPI-
NHA, de onde sairão 4
músicas para representar
a cidade no festival. Es-
tarão concorrendo às
quatro vagas as seguin-
tes canções: “Doce

CLÃ DESTINOS - Tudo começou em 2004, quando Ro-
naldo, Jonny Job e Fernando Sanfa se uniram para tocar
covers nas ruas de Avaré durante o período natalino. Após
essas apresentações, acontecimentos positivos os levaram
a formação da banda, que até então era somente um trio.
Entraram Patric, na batera e Mauricio, no baixo. Enquanto
tocavam em bares e casas noturnas da cidade, região e São
Paulo, o Clã Destinos desenvolvia músicas próprias.

Com os arranjos diferenciados propiciados pelos solos
de violino e acordeom, depois de gravar quatro CDs com
releituras de sucessos internacionais, a banda tocou em im-
portantes eventos, tais como a festa da apresentadora Ana
Maria Braga e da eterna Garota de Ipanema Helô Pinheiro,
além de recepções, bares e eventos da noite paulista. No
final de 2010, entraram em estúdio para gravar o primeiro
CD independente, “Só Se For Agora” produzido por Fernan-
do Sanfa. As músicas versam o dia-a-dia, as atitudes, os

altos e baixos, o momento presente, com muita positividade
e criatividade com pitadas de reggae, ska, rock e pegadas de
música brasileira, latina e norte-americana.

WILSON TEIXEIRA - Wilson Teixeira começou na música por influência
de seu pai. Em 1997 foi para São Paulo tentar a sorte. Cantando e tocando na
noite paulistana tomou contato com compositores que viriam a se tornar par-
ceiros. Ao conhecer uma autêntica dupla caipira, encantou-se com o som da
viola, sua história e os caminhos para o seu mistério. Em 2001 participou do
disco “Ciranda de Cantigas”, realizado pelo músico e pesquisador Salatiel
Silva, sendo o responsável pelos arranjos e mixagem do disco, além de tocar
viola caipira e violão.

Em 2004 passou a integrar a equipe dos Trovadores Urbanos, realizan-
do serenatas em São Paulo e região. O ano de 2007 marca o lançamento
do seu primeiro álbum “Almanaque Rural”, em que Wilson Teixeira explora
o universo da viola de 10 cordas. Participou de vários festivais pelo Brasil e
no Festival de Tatuí, festival este que consagrou vários artistas hoje de re-
nome, na versão de 2011, Wilson Teixeira foi o grande vencedor, além de
ganhar também o prêmio de Melhor Intérprete.

AGENDE SUA CONSULTA NA
COMODIDADE DE SUA CASA

0800-7701920
NESSE GOVERNO, ACABAMOS COM AS FILAS E

AUMENTAMOS PARA 10 MIL CONSULTAS TODO MÊS.

NANDO REIS - Ex-baixista da banda de rock Titãs, emplacou vários su-
cessos e hoje segue em carreira solo, atualmente acompanhado pela banda
Os Infernais. Gosta de futebol, torce pelo São Paulo Futebol Clube e mantém
uma coluna semanal sobre este tema no jornal O Estado de São Paulo. Em
2009 lançou o livro infantil “Meu pequeno São-Paulino” pela editora Belas Ar-
tes; a obra retrata a paixão de um torcedor pelo São Paulo Futebol Clube e as
conquistas obtidas pelo tricolor paulista.

Nando Reis saiu dos Titãs após a gravação do álbum “A Melhor Banda de
Todos os Tempos da Última Semana” e ficou conhecido como um dos maiores
compositores da sua geração, compondo sucessos como “Diariamente” (com
sua ex-namorada Marisa Monte); “All Star”, “O Segundo Sol” e “Relicário”, grava-
dos por Cássia Eller; “Resposta” e “É Uma Partida de Futebol”, gravados pelo
grupo mineiro Skank; “Do Seu Lado”, gravado pelo também mineiro Jota Quest e
“Onde Você Mora?”, gravado pelo grupo Cidade Negra. Isso sem falar na vasta
coleção de hits compostos durante sua permanência nos Titãs, como “Igreja”,
“Os Cegos do Castelo” e “Jesus não tem dentes no país dos banguelas”.

Amargura” (Alexsandro
Jerônimo), interpretação
da Banda Fratura Expos-
ta; “Mandela Embora”
(Ronaldo Peres), inter-
pretação da Banda Clã
Destinos; “Minha Can-
ção” (Ricardo Nass), in-
térprete Anderson Car-
valho; “Minha Razão”
(João Paulo Siqueira
César), intérprete João
Gabriel da Silva; “Colhe-
dor de Amores” (Davi
Cortez), intérprete
Evandro Andrade; “An-
tídoto” (Rosa Yuri/Fred
Corrêa), intérprete Va-
nessa Reis; “Astronauta
Sem Direção” (Fernan-
do Santos/Ronaldo Pe-
res), interpretação da
Banda Iandé; “Tava An-
dando Pela Vida” (Ale-
xandre Stehling), intér-
prete Yasmim/Welby/
Alexandre Stehling; “Po-
bre, Cego e Nu” (Ri-
chard dos Santos), intér-
prete Richard dos San-
tos; “A Vida é um Pon-
to” (Alessandro Rios/Or-
lando Neto), intérprete
Maria Fernanda/Orlando
Neto/Krys; “Esconjuro”
(Felipe Silva Lopes), in-
térprete Felipe Silva e
“Marés” (Kleber Silveira/
Flores), interpretação de
Dois do Brejo.
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A Ç Ã O   S O C I A L :

A equipe do Posto de Atendimento ao
Trabalhador – PAT/AVARÉ – fará orientação

sobre o programa Emprega São Paulo

Hoje tem “Prefeitura no Bairro” no Jardim Paraíso
Será realizada hoje,

27, mais uma edição do
Projeto de Ação Social
“Prefeitura no Bairro”,
que acontecerá no Bair-
ro Jardim Paraíso, na
EMEB “Fausto dos San-
tos Rodrigues”, localiza-
da na Rua Dona Lolita,
nº 761, das 9h00 às
17h00.

O Paço Municipal le-
vará toda a sua estrutura
e das Secretarias Muni-
cipais para atender às ne-
cessidades daquela loca-
lidade, com expedição de
RG e outros documentos,
esportes e eventos cultu-
rais, orientações jurídi-

cas, serviços de saúde,
informações sobre água e
luz, entre outros.

O Governo e se se-
cretariado estarão à dis-
posição dos moradores,
atendendo suas reivindi-
cações. A Secretaria da
Saúde, por exemplo, dis-
ponibilizará as seguintes
especialidades médicas:
pediatria, clínica geral,
ginecologia, cardiologia e
oftalmologia, além da
área odontológica.

O projeto da Ouvido-
ria Municipal conhecido
como Prefeitura no Bair-
ro tem sido a mais forte
mostra de que o prefeito

possui, como propósito,
permitir que as pessoas
não dependam de agen-
damentos para conversar
com os que foram elei-
tos por elas, ou seja,  o
homem público é um
funcionário do povo e
está a seu serviço.

Tal projeto é um
grande facilitador, por
permitir à população, a
quebra de barreiras buro-
cráticas e o intercâmbio
com todos os setores da
administração pública,
levando reivindicações e
anseios da população de
forma direta, inclusive a
qualquer secretário ou

mesmo ao próprio prefei-
to, que se faz presente
durante todo o evento.

EMPREGA SÃO
PAULO

A iniciativa do Gover-
no Municipal também
contará com a equipe do
Posto de Atendimento ao
Trabalhador – PAT/Ava-
ré -, que estará explican-
do para a população tudo
sobre o Emprega São
Paulo, que é um interme-
diário totalmente gratui-
to entre cidadãos residen-
tes no Estado de São
Paulo que buscam opor-
tunidade de trabalho e
empregadores que ofer-

tam vagas de trabalho.
O cidadão, estando

ele empregado ou não,
tem a possibilidade de
acessar as vagas de tra-
balho mais adequadas ao

seu perfil. Para o empre-
gador, basta cadastrar-se
e anunciar suas vagas
para visualizar um amplo
quadro de profissionais
que buscam trabalho.
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E D U C A Ç Ã O :

O Governo Munici-
pal continua entregando
uniformes nas unidades
escolares da cidade
(EMEBs e CEIs). Ao
todo, serão entregues
10 mil uniformes aos
alunos da Rede Munici-
pal de Ensino.

Na semana que pas-
sou, foram entregues aga-
salhos de inverno, com-
posto de calça e blusa de
malha de manga compri-
da, além de um par de

Continua a entrega de
uniformes escolares

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

A noite de 17 de
agosto de 2011 entra
para a história da Estân-
cia Turística de Avaré
devido à Sessão Solene
de outorga de mais um
título de Cidadão Avare-
ense ocorrido na Câma-
ra de Vereadores. O ho-
menageado foi o Juiz de
Direito Fábio de Souza

Câmara entrega título de Cidadão Avareense ao Juiz Fábio de Souza Pimenta

Juiz Fábio Pimenta
recebe o Título de

Cidadão Avareense

Pimenta, que deixa a
Comarca Avareense pro-
movido para ocupar a ti-
tularidade da 32ª Vara
Cível do Fórum Central
João Mendes, da cidade
de São Paulo.

Entretanto, a noite
não se restringiu apenas
à entrega do título de ci-
dadania e a Câmara de
Vereadores, demonstran-
do gratidão à magistratu-
ra atual, prestou homena-
gens a dois juízes que
também estão deixando a
Comarca, Manoela Assef
da Silva e Alexandre Mu-
nhoz, respectivamente ti-
tulares da 2ª Vara Cível e
da 2ª Vara Criminal. Am-
bos também seguem à
Capital para atuarem
como juízes auxiliares e
receberam honrarias dos
vereadores pelos relevan-
tes serviços prestados ao
Judiciário e à população
avareense.

Na solenidade ocor-
rida no Plenário Éruce
Paulucci, vereadores, ju-
ízes, promotores, advo-

gados, oficiais e servido-
res judiciários se mistu-
ravam com autoridades
civis e militares, empre-
sários, comerciantes e
munícipes em geral que
compareceram para
prestigiar e se despedir
do mais novo Cidadão
Avareense, o juiz Fábio
de Souza Pimenta, e dos
também considerados
agora concidadãos os ju-
ízes Alexandre Muñoz e
Manoela Assef.

Destaque ainda para
as presenças do desem-
bargador Paulo Dimas,
presidente da Associação
Paulista da Magistratura
(Apamagis) e também do
juiz Fernando Figueiredo
Barttolleti, que esteve re-
presentando a Associação
dos Magistrados Brasilei-
ros (AMB).

Após a execução do
Hino Nacional a sessão
prosseguiu com a leitu-
ra das correspondênci-
as enviadas, entre elas
a do presidente da
AMB, Nelson Calan-

dra, do presidente do
Tribunal de Justiça de
São Paulo, José Rober-
to Bedran, do desem-
bargador Antonio Car-
los Villen e do deputa-
do estadual Antonio Sa-
lim Curiati. Na sequên-
cia o Cerimonial apre-
sentou a biografia do
juiz Fábio Pimenta e
deu-se a entrega do per-
gaminho simbolizando
o t í tulo de Cidadão
Avareense ao magistra-
do. A esposa do home-
nageado, a servidora
pública Juliana, junta-
mente com a filha do
casal  Maria Beatriz
também foi homenage-
ada com um mimo flo-
ral pela Câmara de Ve-
readores.

Emoção
A tribuna da Câmara

esteve bastante concor-
rida entre as autoridades
presentes. Fizeram uso
da palavra o radialista e
jornalista Elias de Al-
meida Ward, o juiz e
atual diretor do Fórum

de Avaré, Marcelo Luiz
Seixas Cabral, a servi-
dora do judiciário Miri-
am Ribeiro de Campos,
que falou em nome dos
funcionários forenses, o
advogado e ex-presiden-
te da 67ª Subseção da
OAB César Negrão e o
promotor Rafael Abuja-
mra.

O presidente da
Apamagis, desembarga-
dor Paulo Dimas, em
seu discurso citou que
a Câmara de Avaré dá
exemplo de reconheci-
mento ao prestar essa
homenagem ao juiz Fá-
bio de Souza Pimenta.
Segundo ele, a magis-
tratura atual paulista
tem demonstrado cres-
cimento nos números
de sentenças deferidas,
uma prova de que os
magistrados estão tra-
balhando em ritmo ace-
lerado para desafogar
as varas judiciais obje-
tivando a garantia e de-
fender dos direitos in-
dividuais, ou seja, pro-

mover a justiça, resol-
vendo todos os confli-
tos que possam surgir
na vida em sociedade.

Bastante emociona-
do com os pronuncia-
mentos, o mais novo
Cidadão Avareense, juiz
Fábio Pimenta, agrade-
ceu a homenagem e
confessou que está par-
tindo de Avaré com
muita tristeza, afinal, já
havia pré-escolhido a
cidade como local para
morar em definitivo. “A
parte triste é que estou
deixando muitos amigos
que cativei ao longo
desses anos, mas fico
feliz em receber a cida-
dania avareense que
compartilho com minha
filha Maria Beatriz que
foi concebida em Ava-
ré. E agradeço, sobre-
tudo minha esposa, Ju-
liana, pois foi graças a
ela que conheci esta ci-
dade que foi acolhedo-
ra desde o primeiro
momento em que aqui
pisei”.

tênis e meias. Na próxi-
ma semana deverá ser
entregue um conjunto de
camiseta, camisa compri-
da, shorts para os meni-
nos e o mesmo conjun-
to, acrescido de short-
saia para as meninas,
sem contar que recente-
mente foram entregues
10 mil kits de material
escolar, que, com a en-
trega dos uniformes, tor-
na-se um fato inédito na
cidade.



AVARÉ, 27 DE AGOSTO DE 2011SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 52612

F U T S A L :

Copa Revelação conhece seus campeões

Fraldinha - Lençóis Paulista

Infantil - São Manuel

Infanto - Avaré

Juvenil - Avaré Mirim - Taquarituba

Pré-Mirim Holambra

A 17ª Copa Revela-
ção Regional de Futsal
Menores, disputada nas
categorias fraldinha,
pré-mirim, mirim, infan-
til, infanto e juvenil,
teve o seu fim no últi-
mo final de semana. O
certame esportivo teve
início no dia 26 de mar-
ço, contando com a par-
ticipação de 66 equipes.

Após a realização de
125 jogos, a equipe de
Lençóis Paulista foi a
grande campeã na cate-
goria fraldinha; São Ma-
nuel ficou com a segun-
da colocação. O artilhei-
ro foi Deivid Rodrigues
Apolinário, de Lençóis
Paulista, equipe tam-
bém que ficou com o
troféu de goleiro menos

vazado para José Gus-
tavo dos Santos.

Na categoria pré-mi-
rim, a equipe de Ho-
lambra levantou o cane-
co de campeã, ficando
a cidade de Cerqueira
César com o vice-cam-
peonato. O artilheiro foi
Gabriel Araújo, de Ho-
lambra; Wellington Ra-
mos e Gelison Camar-
go, ambos de Cerquei-
ra César, dividiram o
troféu de goleiro menos
vazado.

Já na categoria mi-
rim, a equipe de Taqua-
rituba sagrou-se cam-
peã, tendo como vice-
campeã a equipe do
Centro Avareense. O
artilheiro foi o jogador
Reinaldo AP. Júnior, da

C.M.E. Itaí e o goleiro
menos vazado foi Nico-
las Fernandes, de Ta-
quarituba.

Na categoria infan-
til, a equipe campeã
foi a de São Manuel e
a vice-campeã foi a
equipe de Taquarituba.
Eduardo Prudêncio, da
A.A.Avareense, foi o
ar t i lhe i ro  e  Nelson
Ferreira, de São Ma-
nuel, foi o goleiro me-
nos vazado.

Na categoria infan-
to, a equipe Avaré Fut-
sal/SEME foi a campeã
e a equipe de Cerquei-
ra César foi a vice.
Marlon Augusto, da
Avaré Futsal/SEME foi
o artilheiro, e João Ve-
nício, de Cerqueira Cé-

sar, o goleiro menos
vazado.

Avaré Futsal/SEME
também foi a equipe
campeã na categoria ju-
venil, ficando a cidade
de Pratânia com o vice-
campeonato. Rodrigo
Teixeira, da Avaré Fut-
sal/SEME foi o artilhei-
ro e Jader Henrique, da
mesma equipe, foi o
goleiro menos vazado.

O coordenador de
futsal da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes, Be-
nedito da Silva (Bugri-
nho) agradece a Secre-
taria Municipal de Saú-
de (Setor de Ambulân-
cias), a Liga Avareense
de Futsal pela arbitra-
gem e a toda imprensa
avareense e regional.

Ouvidoria
Municipal:

0800-7700133
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº136/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classifi-
cados no Concurso Público nº 001/2010, homologado pelo Edital
nº 001/2010 de 11/05/2010, para o cargo de Cozinheiro, na clas-
sificação abaixo descrita, para comparecerem no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital,
considerando o não comparecimento do 88º e 91º classificado; no
Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situa-
do a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
92º LUIZ FERNANDO DA COSTA GOMES
93º VICENTE PAULO MIRANDA
Estância Turística de Avaré, aos 25 de Agosto de 2011.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Fazenda/Interina Administração

Autorizada pela Portaria nº 5.185/2011

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO COZINHEIRO
Compreende em executar as tarefas correspondentes ao preparo e
distribuição de merenda e refeições, selecionando os ingredientes
necessários para atender aos cardápios estabelecidos, atendendo
as normas pertinentes de manuseio e armazenamento de alimen-
tos. Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO Ensino Fundamental Incompleto (mínimo 4ª série)
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

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 pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de extintores, recargas e
placas de sinalização.
Fornecedor : A.J Rodrigues e Rodrigues LTDA ME
Empenhos : 4880, 4895, 4890, 4889, 4884, 4883, 4897, 4894,
4893, 4886, 4885, 4896, 4887, 4888, 4879, 4898, 4899, 4903, 4901,
4900, 4881, 4892, 4891, 4882/2011
Valor : R$ 4.047,35
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de apresentação de show do musico Rena-
to Teixeira na XXIX FAMPOP.
Fornecedor : Agencia Produtora Edições Musicais LTDA
Empenhos : 10189/2011
Valor : R$ 25.916,00
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de combustível.
Fornecedor : Atlanta Distribuidora de Petróleo LTDA.
Empenhos : 2966, 2978, 2972, 2973, 2976/2011
Valor : R$ 31.137,50
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de execução da cobertura da piscina muni-
cipal do complexo esportivo “Kim Negrão”.
Fornecedor : Atlântica Comércio e serviços LTDA
Empenhos : 4738/2011
Valor : R$ 14.028,08
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de curso e treinamento SWAT para guardas
civis municipais.
Fornecedor : Basilio Machado de Souza – ME
Empenhos : 17605/2010
Valor : R$ 15.000,00
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de locação de equipamentos de sonorização
para evento Show Popular e homenagens no dia 13/08/201.
Fornecedor : Benedicto Machado  - Sonorização ME
Empenhos : 9904/2011
Valor : R$ 2.500,00
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço de produção/direção de palco
com carregadores para descarga e carga dos equipamentos de
som e iluminação. Montagem e desmontagem das estruturas (co-
bertura, palco, etc) no período de 29/08 a 05/09 na 29ª FAMPOP
realizada na Concha Acústica.
Fornecedor : Benedicto Machado – Sonorização ME
Empenhos : 10191/2011
Valor : R$ 6.840,00
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço de elaboração, execução de
planificação e adequação da Praça Concha Acústica de Avaré para
implantação do projeto de prevenção de incêndio para 29ª FAMPOP
de Avaré nos dias 01 a 04 de setembro de 2011. OBS: Planificação
entregue antecipadamente.
Fornecedor : Benedicto Machado – Sonorização ME
Empenhos : 10190/2011
Valor : R$ 5.000,00
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

 Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de locação de software.
Fornecedor : Conam Consult. Adm Mun S/C LTDA
Empenhos : 1541,2354/2011
Valor : R$ 88.540,00
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviços odontológicos referente aos
meses de janeiro e fevereiro de 2011.
Fornecedor : Dakfilm Comercial LTDA
Empenhos : 20461, 20703/2009; 2377,12395/2010,
Valor : R$ 60.091,18
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço de contratação de 07(sete) jura-
dos para analise e julgamento das musicas classificadas para a
29ª FAMPOP para os dias 01,02,03 e 04 de setembro entre as
20:00hs e 1:30hs na Concha Acústica de Avaré.
Fornecedor : Empresa José Eduardo JAVARO ME
Empenhos : 10194/2011
Valor : R$ 7.930,00
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço de exibição de regulamento,
inserção e recebimento de musicas via on-line pelo site
www.festivaisdobrasil.com.br
Fornecedor : Empresa Sergio Augusto Sergio K Augusto
Empenhos : 10193/2011
Valor : R$ 1.200,00
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de locação de sistemas integrados de
gerenciamento administrativo informatizado.
Fornecedor : Fiorilli Soc. Civil LTDA – Software
Empenhos : 8567/2011
Valor : R$ 59.140,00
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço de confecção de 15 troféus para
os vencedores da 29ª FAMPOP.
Fornecedor : Funditex Industria e Com. De Fundidos LTDA ME
Empenhos : 10192/2011
Valor : R$ 675,00
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço de locação de tenda para evento
Bike Route.
Fornecedor : Gomes & Lopes Avaré LTDA ME
Empenhos : 4532/2011
Valor : R$ 3.500,00
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal
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JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de apresentação de show do musico José
Fernando Gomes dos Reis na XXIX FAMPOP.
Fornecedor : Infernal Produções Artísticas LTDA
Empenhos : 10113/2011
Valor : R$ 73.700,00
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de Serviço de calibração.
Fornecedor : Inter -Metro Serviços Especiais LTDA
Empenhos : 13598/2010
Valor : R$ 202,00
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de material de construção
para atender a EMEB “Salim Curiati”.
Fornecedor : Irmãos Soldera LTDA
Empenhos : 9927/2011
Valor : R$ 2.376,93
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de equipamentos e móveis
para atender CEI’s, EMEB’s, de Ensino Fundamental e EMEB’s
de Educação Infantil.
Fornecedor : J.F Lanza Móveis EPP
Empenhos : 5127, 5128, 5129/2011
Valor : R$ 98.730,00
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de móveis para EMEB de
Ensino Fundamental.
Fornecedor : Jairo Antonio Zanatta - ME
Empenhos : 5121,5119/2011
Valor : R$ 107.917,00
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço  de gravação, mixagem e
masterização.
Fornecedor : José Eduardo Javaro Avaré – ME
Empenhos : 7670/2011
Valor : R$ 7.700,00
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar da 1ª medição serv. Manutenção do aterro
sanitario.
Fornecedor : Joterra Terraplanagem LTDA
Empenhos : 8484/2011
Valor : R$ 158.600,00
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviços odontológicos referente aos
meses de janeiro e fevereiro de 2011.
Fornecedor : M.S.M Clinica Médica de Avaré LTDA
Empenhos : 3816/2011
Valor : R$ 7.850,00
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço  de coleta, transporte, destino
final do lixo hospitalar.
Fornecedor : Medic Tec Ambiental LTDA ME
Empenhos : 8543/2011
Valor : R$ 56.850,00
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço de remoção de paciente.
Fornecedor : Neuma Lucia Nanes Correa dos Santos Avaré – ME
Empenhos : 5778/2011
Valor : R$ 1.500,00
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de pedras e pedrisco para
departamento de pavimentação.
Fornecedor : Pedreira Piraju LTDA
Empenhos : 6963, 6964, 8674/2011
Valor : R$ 6.500,00
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço encadernação de livros.
Fornecedor : Pedro Brandi Guazelli – ME
Empenhos : 17756/2010 ; 4448, 6944/2011
Valor : R$ 2.343,75
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de marmitex para pacien-
tes do Pronto Socorro.
Fornecedor : Pedro Villen Neto – ME
Empenhos : 8273/2011
Valor : R$ 10.268,00
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de medicamentos.
Fornecedor : Pontamed Farmaceuticas LTDA
Empenhos : 514,218/2011
Valor : R$ 674.197,60
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de produtos de supermercado
e higiene.
Fornecedor : Santec Agudos Com. De Prod Limpeza LTDA ME
Empenhos : 1773, 1772, 3058, 3051, 1760, 1763, 1764, 1765,
1766, 3073/2011
Valor : R$ 59.154,90
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de peças.
Fornecedor : Técnica Diesel Marson LTDA
Empenhos : 4485,6061,6060/ 2011
Valor : R$ 6.646,00
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de manutenção de sites em contas publicas.
Fornecedor : Top Data Processamento de Dados S/C LTDA
Empenhos : 101/2010
Valor : R$ 5.022,16
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de  prestação de serviços emergenciais
exames radiológicos.
Fornecedor : Unidade Radiológica S/C LTDA
Empenhos : 10034/2011
Valor : R$ 1.770,00
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal
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JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de próteses.
Fornecedor : Vallejo & CIA Protetico LTDA – ME
Empenhos : 637/2011
Valor : R$ 1.176,00
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço de acondicionamento, transporte
e disposição final de resíduos contendo amianto.
Fornecedor : WPA Ambiental, Indústria, Comércio e Servi-
ços LTDA
Empenhos : 3966/ 2010
Valor : R$ 71.875,00
Avaré, 27 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

Rua Rio de Janeiro, 1640
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F E S T I V I D A D E :

Nocaija, antiga Guarda Mirim, comemora 54 anos

Cabo Willams, Carla, coordenadora pedagógica e assistente social EvelizeCrianças indo para os passeios do dia 25

A comemoração do
aniversário de 54 anos
do NOCAIJA, Guarda
Mirim, aconteceu no úl-
timo dia 25 e contou
com a presença de au-
toridades como o  pre-
feito Rogélio Barcheti,
Sargento Robson, o Ba-
talhão do Tiro de Guer-
ra e a Academia de De-
fesa Pessoal da Força
Civil Comunitária Pau-
lista, além da equipe ad-
ministrativa e pedagógi-
ca do NOCAIJA.

Os 300 assistidos
pelo Projeto Social par-
ticiparam de passeios à
sede do Batalhão do
Tiro de Guerra de Ava-
ré e à sede da Cavala-
ria Militar, onde assis-
tiram à palestras e de-
monstrações das Cor-
porações.

O encerramento das
atividades comemorati-
vas contou com bolo de
aniversário e o tradici-
onal  “Parabéns pra
você”. Lembrando que

No dia a dia, o consumidor costuma se deparar
com diversas ofertas de produtos gratuitos, porém,
algumas vezes, tais produtos possuem contratos
que são renovados automaticamente e passam a
emitir cobrança.

As ofertas gratuitas vão de revistas ou jornais
até o cadastramento de currículo e diversos servi-
ços online.

A prática de cobrar por um serviço que o con-
sumidor não manifestou interesse pela continuida-
de contraria o CDC, pois desconsidera o direito
básico que é a informação. Além disso, o fornece-
dor não pode interpretar o silêncio do consumidor
como aprovação e dar continuidade ao contrato.
O aviso prévio da renovação deve ser claro e, se
não autorizada pelo consumidor, o serviço ou pro-
duto passa a ser considerado amostra grátis.

Em alguns contratos consta uma cláusula de
renovação automática, a qual o Procon questiona,

PROCON INFORMA

RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE
SERVIÇOS CONTRARIA CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR

visto que considera que a manifestação do consu-
midor pela renovação é essencial para que o con-
trato tenha continuidade.

Caso a renovação automática seja realizada e
o consumidor cobrado pelo serviço ou produto, ele
deve procurar, em primeiro lugar, a empresa para
pedir o cancelamento e o estorno dos valores co-
brados. Em caso de negativa, o consumidor deve
abrir uma reclamação no Procon. Também é pos-
sível entrar na Justiça e solicitar indenização por
eventuais danos.

O Procon aconselha ao consumidor jamais assi-
nar qualquer contrato sem ler todas as cláusulas e
contestar qualquer dado que cause dúvida. No mais,
sempre que dados como número de uma conta cor-
rente, cartão de crédito ou débito sejam solicitados,
o consumidor deve desconfiar, pois, se o produto
ou serviço ofertado é gratuito, não há necessidade
de o consumidor informar estes dados.

o NOCAIJA, Guarda
Mirim, está atendendo
no CSU-Plimec, com
amplo espaço para a
melhoria do atendimen-
to e ampliação das ati-
vidades desenvolvidas.

ACADEMIA DA
FORÇA CIVIL

COMUNITÁRIA
PAULISTA

Os alunos de defesa
pessoal da Academia Mili-
tar da Força Civil Comuni-

tária Paulista de Avaré, na
manhã do dia 25 de agos-
to, participaram de uma
gincana comemorativa aos
54 anos do Nocaija (Guar-
da Mirim), juntamente com
o Tiro de Guerra.

Durante a gincana, os
atiradores e os alunos da
academia desenvolveram
diversas atividades, sob o
comando do Sargento
Robson e do presidente
do Nocaija, Willams.
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Será realizado até o próximo dia 31 de agosto,
o 1º Mutirão Municipal do Microcrédito do Banco
do Povo Paulista na Estância Turística de Avaré.
O mutirão tem por objetivo atender um número
maior de empreendedores avareenses.

O diferencial desse mutirão é que, durante o
mês de agosto, o empreendedor poderá ligar para
o Banco, onde se fará uma triagem e o cliente, que
se enquadrar nas especificações abaixo, terá a fa-
cilidade de receber a visita do agente de crédito na
própria residência ou estabelecimento. Atualmen-
te, a agência do Banco do Povo Paulista de Avaré
possui R$ 1,3 milhão disponível em caixa para a
utilização de empreendedores do município.

BANCO DO POVO
O Programa Banco do Povo é uma parceria

entre as prefeituras e o governo de São Paulo,
que é administrado pela Secretaria de Estado
Emprego e Relações do Trabalho. Nesta parce-
ria a Prefeitura entra com 10% e o governo do
Estado com 90% dos recursos destinados ao mu-
nicípio. Cabe à Prefeitura a responsabilidade da
infraestrutura e funcionários para que o banco
possa funcionar no município. Os recursos são
destinados a empreendedores (pessoas física e
jurídica), que residam no município há mais de
dois anos. Os limites oferecidos pelo banco vari-
am de R$ 200,00 à R$ 7.500,00 à taxa de juros
de 0,7% ao mês.

Para que o empreendedor consiga uma linha
de crédito fixo ou de capital de giro no Banco do
Povo, este precisa ter um faturamento bruto men-
sal de no máximo R$ 20 mil, totalizando R$ 240
mil ao ano. Morar no município há mais de 2 anos
é mais um dos critérios necessários para a libe-
ração do crédito. Após análise do agente de cré-
dito, cabe ao banco definir o limite a ser liberado
para cada empreendedor.

O sucesso do Programa Banco do Povo aju-
da a elevar o prestígio do município, pois o fi-
nanciamento concedido aos empreendedores
gera um crescimento substancial na geração de
empregos e traz maiores investimentos para a
cidade. Os interessados podem entrar em con-
tato com o banco pelos telefones (14) 3731-2657
ou 3732-6101 e pelo e-mai l
www.bancodopovo.sp.gov.br.

COMUNICADO
E D U C A Ç Ã O :

EMEBs comemoraram o folclore com
apresentação do teatro de sombras
Os alunos das EME-

Bs “Salim Antonio Curi-
ati e Professor Flávio
Nascimento”, como par-
te da comemoração do
folclore, confeccionaram
brinquedos, utilizaram de
brincadeiras e participa-
ram do teatro de sombras
no projeto da professora
de arte Luzia Helena Vei-
ga.

O teatro de sombra é
muito antigo, originário
da China e se espalhou
pelos países da Europa.
Existe uma lenda chine-
sa a respeito do teatro de
sombras. A lenda diz que
o Imperador Wu Ti, de-
sesperado com a morte
da sua bailarina favorita,
ordenou a seu mago da
corte que trouxesse de
volta do Reino das Som-
bras a sua bailarina, caso
contrário seria decapita-
do. O mago usou a sua
imaginação e, através de
uma pele de peixe macia
e transparente, confecci-
onou a silhueta de uma
bailarina. Quando tudo
estava pronto, o mago
ordenou que, no jardim
do palácio, fosse monta-
da uma cortina branca
contra a luz do sol, que
deixa-se transparecer

Professora Luzia Helena Veiga e alunos

essa luz. Em seguida,
houve uma apresentação
para o Imperador. Esta
apresentação foi acompa-
nhada de um som de
flauta que fez surgir a
sombra de uma bailarina
movimentando-se com
leveza e graciosidade.
Neste momento, teria
surgido o teatro de som-
bras.

A lenda (saci, curupi-
ra, mula-sem-cabeça e
Iara) remete às reflexões
e considerações relacio-
nadas sobre o fato de que
o teatro de sombra chi-
nês procurava resgatar os

movimentos do cotidia-
no. O teatro de sombras
é uma atividade de fácil

Telecentro Comunitário
O Telecentro Comunitário, encontra-se em
funcionamento na Rua: Maranhão nº1579,
centro, das 08:00 ás 17:30horas, à disposi-
ção das Indústrias, Comércios e população
em geral. É importante ressaltar que o Telecentro
encontra-se disponível para realizações de traba-
lhos, currículos, acesso a Internet, entre outros, com
objetivo de realizar trabalhos profissionais e educa-
cionais, colaborando assim para a informatização
da população em geral.
Estamos a disposição para quaisquer esclare-
cimentos, lembrando que o TELECENTRO está
vinculado com a Secretaria de Indústria, Co-
mércio, Ciência e Tecnologia.

execução, muito diverti-
da e estimula a criativi-
dade da criança.
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C U L T U R A :

Jean Garfunkel, que lança seu livro de poesias
em Avaré

Jean Garfunkel lançará “Poemia” durante a FAMPOP
“Imprescindível

não é fazer poesia.
Imprescindível é
olhar pra vida.
Como um poeta

olharia”

Como evento parale-
lo à Feira Avareense da
Música Popular – FAM-
POP -, o compositor e
intérprete Jean Gar-
funkel, com 30 anos de
carreira e 4 discos grava-
dos(3 em dupla com seu

irmão Paulo Garfunkel),
e com composições nas
vozes de cantores  im-
portantes da MPB, tais
como Elis Regina, Maria
Rita, Zizi Possi, Renato
Braz e Pena Branca e Xa-
vantinho, lança no sába-
do, dia 3, às 17h00 no
Hotel Villa Verde, seu pri-
meiro livro de poemas e
letras de música com pre-
fácio do poeta e letrista
Paulo César Pinheiro.

Poemia é dividido em
três capítulos distintos,

que por sua vez identifi-
cam os pontos de vista
poéticos de três olhares
diferentes: Solaris, para os
poemas que abordam a
natureza com suas inspi-
rações diurnas; Lunaris
para os poemas de amor,
onde a mulher aparece
como a musa plenamente
identificada com o arqué-
tipo lunar e Etílicus, para
os poemas embriagados
de humor e crítica social,
onde o bar é cenário e per-
sonagem do poeta que
extrai da lucidez feérica
da boemia a matéria pri-
ma de seus versos. Gran-
de parte destes foi musi-
cada por parceiros ilustres
como: Júlio Medáglia,
Léa Freire, Sizão Macha-
do, Natan Marques, ou
pelo próprio autor.

Cantigas de Estrada
“Há uma corrente li-

terária no Brasil que de-
fende a idéia de que letra

de música não pode ser
considerada poesia. E po-
esia, pode ser letra de
música? E, cantada, dei-
xa de ser poesia?

A obra do meu amigo
Jean Garfunkel é um cla-
ro exemplo da artificiali-
dade da discussão. Poe-
mia é um livro de menes-
trel. Quem possui um
mínimo de sensibilidade
musical já o lê cantando.
No ritmo de seus versos
e na sonoridade de suas
rimas a melodia flui.
Adorei a beleza de sua
trovadoria. São poemas
do tempo de antes da es-
crita. Do tempo dos ae-
dos de rua, das cantigas
de estrada.

Recomendo sua leitu-
ra e me atrevo a sugerir:
leiam-no em voz alta e,
de preferência, tendo por
perto um gravador ou um
violão” (Paulo César Pi-
nheiro).

P L A N O   D I R E T O R :

No próximo dia 8 de
setembro, quinta-feira, a
Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Ava-
ré vai promover no Ple-
nário Éruce Paulucci uma
Audiência Pública para
análise e retificação do
Projeto de Lei Comple-
mentar 148/2006, “subs-
titutivo” que institui o Pla-
no Diretor da cidade.

A Mesa Diretora da
Câmara e a Diretoria es-
tão convocando entida-
des de classe, secretarias
municipais, Ordem dos
Advogados do Brasil
(OAB), Ministério Públi-
co, representantes de as-

Audiência Pública vai discutir o projeto substitutivo

Uma cidade bem planejada precisa ser pensada

sociações de bairros e
população em geral para
que tomem parte nessa
audiência de extrema im-
portância.

O Plano Diretor é o
instrumento básico da
política de desenvolvi-
mento do Município. Sua
principal finalidade é ori-
entar a atuação do poder
público e da iniciativa pri-
vada na construção dos
espaços urbano e rural na
oferta dos serviços públi-
cos essenciais, visando
assegurar melhores con-
dições de vida para a po-
pulação.

Na audiência marca-

da para o dia 08/09, to-
dos poderão sugerir, opi-
nar e contribuir na elabo-
ração do texto final do
Plano Diretor que, após
definido, será apreciado
e votado pelos vereado-

res em sessão ordinária.
A audiência terá início às
19h30min, na Sala das
Sessões do Edifício An-
tonio Hassun, na Aveni-
da Misael Euphrásio
Leal, 999.
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P O L I O M I E L I T E :

No último dia 13 de
agosto, sábado, aconte-
ceu em Avaré a segunda
fase da Campanha Naci-
onal de Vacinação Con-
tra a Poliomielite (Parali-
sia Infantil), onde foram
vacinadas 4.336 crianças

Segunda fase da campanha vacinou 4.366 crianças
de 0 a 5 anos, correspon-
dendo 76,77% da meta
do município.

Os pais ou responsáveis
ainda podem levar as cri-
anças que não receberam
a vacina a um dos Postos
de Saúde do município

para serem vacinadas. Lo-
cais de vacinação: Centro
de Saúde I, PAS Bairro
Alto, PAS Vera Cruz, PAS
Jardim Brasil, PAS Bonsu-
cesso e PAS Brabância, de
segunda a sexta-feira, das
8h00 às 16h00.

No dia 15 de agosto
foi realizado evento em
comemoração ao Dia
dos Pais pelo ESF V
“Plimec”.  O evento foi
idealizado e coordena-
do pela enfermeira He-
len Edunísia Paiva e
pelos funcionários, com
a supervisão do coorde-
nador das ESFs Juliano
Tadeu Loureiro Dias.

Colaboraram com o
evento o presidente do
NOCAIJA-CSU Wi-
llans da Graça Lima e
demais funcionários, os
coordenadores da
Campanha da Doação
de Órgãos Rita e Wil-
son, a funcionária do
departamento de servi-
ço social da Usina Rio

ESF V “Plimec” comemora o Dia dos Pais

Pardo, Patrícia, a Co-
zinha Piloto, a Câmara
de Vereadores de Ava-
ré e a Secretaria da Fa-
zenda.

No evento realizado
no salão do NOCAIJA-
CSU houve palestra
pelo doutor Benami
Francis Dicler, foram
distribuídos lanches e

sorteio de brindes. A
palestra do doutor Be-
nami tratou da preven-
ção do câncer  de
mama, do pulmão, de
próstata e do colo do
útero. Os funcionários
presentes estavam ves-
tidos em estilo social
para homenagear os
pais trabalhadores.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CRECHE NOTURNA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ JUNTO A SECRETARIA MU-
NICIPAL DA EDUCAÇÃO ESTARÁ ESTUDANDO A IMPLANTAÇÃO DA
PRIMEIRA “CRECHE NOTURNA”.
O OBJETIVO DE IMPLANTAÇÃO DA CRECHE NOTURNA SERÁ DE
FACILITAR O TRABALHO NOTURNO DOS PAIS BEM COMO OS ES-
TUDOS DOS MESMOS.
A CRECHE FUNCIONARÁ DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA DAS 18:00
ÀS 23:00 HORAS. O LOCAL DA CRECHE SERÁ DEFINIDO DE ACOR-
DO COM A DEMANDA, (BAIRRO QUE HOUVER MAIOR PPROCURA).
OS CRITÉRIOS PARA AS PRÉ INSCRIÇÕES SERÃO: CRIANÇAS DE 4
MESES A 5 ANOS COMPLETOS OU A COMPLETAR ATÉ 30/06 DO ANO
CORRENTE.
OS PAIS DEVERÃO COMPROVAR A REAL NECESSIDADE ATRAVÉS
DE DECLARAÇÃO DE ESTUDO OU TRABALHO, FORNECIDO PELA
ESCOLA OU EMPRESA (COM FIRMA RECONHECIDA DAS MESMAS).
A PRÉ-INSCRIÇÃO SERÁ FEITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA
EDUCAÇÃO, DO DIA 08/08 À 31/08/2. 011 NO HORÁRIO DAS 8:00
ÀS 16:00 HORAS COM LARISSA.

Lúcia Helena Lélis Dias
Secretária Municipal da Educação
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