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H A B I T A Ç Ã O :

O Secretário de Esta-
do da Habitação, enge-
nheiro Lair Alberto Soa-
res Krähenbühl recebeu
uma comitiva avareense
para tratar de assuntos re-
lativos às obras da Com-
panhia de Desenvolvimen-
to Habitacional e Urbano
(CDHU) em Avaré.

FOTO ARQUIVO

Dentro das solicitações da prefeitura de Avaré está o asfaltamento do Conjunto Cid Ferreira no bairro Duilio Gambini

Governo do Estado investirá 25 milhões
em Programas de Moradia em Avaré

Foram entregues ofí-
cios de solicitação
acompanhados da devi-
da documentação. A
Secretaria Municipal de
Habitação observou to-
dos os detalhes na ela-
boração dos pedidos, o
que agilizou a tramitação
preliminar. Página 7.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Começa neste sábado o
maior carnaval do interior

VEJA NESTA EDIÇÃO

Eventos
da Associação
Brasileira dos
criadores do
cavalo Quarto
de Milha
retornam
a Avaré

Página 9

Começa hoje, sá-
bado, o Avaré Folia
2009 que acontecerá na
Praça da Paz ao lado
do Cristo Redentor e no
Camping Municipal.
Na cidade serão três

Secretaria de
Saúde
participa de
reunião do
Colegiado
Regional
Vale do
Jurumirim

Página 8

A V A R É   F O L I A :

dias com shows a partir
das 21h00. Uma mega
estrutura foi montado no
Camping Municipal, onde
serão quatro dias de fo-
lia, começando sempre
as 14h00.

Inscrições
para
modalidade
Literatura
vão até
o dia 25
de março

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

Página 16.
Na Praça da Paz serão 3

dias de  grandes shows

Vale ressaltar que o
local foi totalmente revi-
talizado e reformado para
receber os avareenses e
turistas.Página 8.
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INEDITORIAIS
CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOAL

PORTADORA DE DEFICIENTE
Lei Estadual nº 7853/1989 - Lei Municipal nº 68/2001 - 140/2001

Decreto-1.727/08
A Secretaria Municipal do Bem Estar Social vem por meio deste
convidar os Conselheiros do CMPPD para participarem de reu-
nião na seguinte data e horário:
Dia 26/02/08 às 15:00h
Informamos a reunião sera realizada na Secretaria Municipal do
Bem Estar Social, situada a Rua Rio Grande do Sul, 1750 - Cen-
tro / Avaré.
No aguardo de podermos contar com a presença de todos (su-
plentes e titulares) agradecemos antecipadamente.
Contato: (14) 3732-6599 – Valdirene Moura S. Goulart

LICITAÇÕES

AVISO DE EDITAL
REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/09 –

PROCESSO Nº. 024/09
Objeto: Aquisição de materiais de construção para diversos
setores desta municipalidade, conforme edital.
Data de Encerramento: 09 de março de 2009, das 15:30 às
16:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 09 de março de 2009, às 16:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 18 de fevereiro de 2009 – Érica
Marin Henrique – Pregoeira.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10520/
02 HOMOLOGA a Empresa ICOCITAL ARTEFATOS DE CON-
CRTETO LTDA, objetivando a aquisição de lajotas sextavadas
de concreto para a Secretaria de Transportes e Sistema Viário,
relativa ao Pregão Presencial nº. 001/09 – Processo nº.
013/09 - Homologado em: 13/02/2009.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa IRANI GARCIA DE PAULA SANTA
CRUZ DO RIO PARDO ME, objetivando a aquisição de móveis de
escritório para a Secretaria Municipal de Transportes e Sistema
Viário, relativa ao Pregão Presencial nº. 002/09 – Processo
nº. 015/09 - Homologado em: 17/02/2009.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade Convite nº. 005/09
– Processo nº. 022/09, objetivando a aquisição de 01 (uma)
placa CPU para controlador microprocessador de semáforo e
mão-de-obra, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei
8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 13/02/09 – Rogé-
lio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/09 – PROCESSO 017/09

Analisando os autos foram verificadas divergências ocorridas
quanto ao nome empresarial e o nome fantasia do Processo
acima, motivo pelo qual os atos praticados por este setor e
assinados pelo Senhor Prefeito Municipal deverão ser re-
ratificados.
Onde se lia:
CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE AVARÉ E A EMPRESA MEDILART PRODUTOS MÉ-
DICOS LTDA.
Agora se leia:
CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE AVARÉ E A EMPRESA MARGARETH PASSAGLIA
MUELLER ME.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade de Dispensa de
Licitação nº. 011/08 – Processo nº. 075/08, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE AVARÉ, objetivando a instalação de 10 sa-
las para instalação do DST/AIDS, com prorrogação até 03 de
fevereiro de 2009 – Rogelio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

DECRETOS

Retire gratuitamente o
Semanário Oficial da Estância

Turística de Avaré no Paço
Municipal, Centro Administrativo

e nas Bancas de Jornais

Decreto nº 1961, de 10 de fevereiro de 2009
(Reorganiza o Conselho Municipal de Saúde.)

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA, Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica organizado na forma abaixo o Conselho Munici-
pal de Saúde:
Presidente:
Sr. Dr. Vicente José Schiavão
Secretário Municipal da Saúde
Membros:
Sra. Ângela Maria Batista Lourenço
Representante da Secretaria Municipal de Saúde
Sra. Fátima Zanella
Representante das demais Secretárias Municipais
Sr. Dr. Renato Segarra Arca
Representante de Prestadoras de Serviços da Saúde em Enti-
dades com fins lucrativos
Sra. Márcia Aparecida do Carmo
Representante das Prestadoras de Serviços da Saúde em Enti-
dades Filantrópicas
Sr. Dr. Antonio Carlos de Melo Elias
Representante do Conjunto das Entidades de Representação de
outros Profissionais da área da Saúde
Sra. Benedita Aparecida Dalcim
Representante da Associação dos  Funcionários e Servidores
Públicos Municipais de Avaré
Sra. Pra. Iara Maria Vaz Schiavão
Representante da Associação Comunitária Social e Obras
Assistenciais nos Bairros: Alto da Boa Vista, Jardim Europa
e Bairro Alto
Sra. Nair Pitarelli
Representante da Creche Educacional do Nosso Senhor
Jesus Cristo Sociedade Civil, Assistencial e Filantrópica
Suplentes:
Sr. Luiz Fernando Guazzelli
Representante da Secretaria Municipal de Saúde
Sr. Marcelo Ortega
Representante das demais Secretarias
Dr. Valmir Kuniyoschi
Representante das Prestadoras de Serviços de Saúde em Enti-
dades com fins lucrativos
Sra. Liliana Ferreira de Souza
Representante das Prestadoras de Serviços de Saúde em
Entidades Filantrópicas
Sra. Hilda Gambini Uiêma
Representante do Conjunto das Entidades de Representação de
outros Profissionais da área da Saúde
Sr. José Bento Corrêa
Representante da Associação dos  Funcionários e Servidores
Públicos Municipais de Avaré
Sra. Beatriz Miras
Representante da Associação Comunitária Social e Obras
Assistenciais nos Bairros: Alto da Boa Vista, Jardim Europa
e Bairro Alto
Sra. Karen Benetti
Representante da Creche Educacional do Nosso Senhor
Jesus Cristo Sociedade Civil, Assistêncial e Filantrópica
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 10 de fevereiro
de 2009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL
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Decreto nº 1.964, de 11 de fevereiro de 2009
(Dispõe sobre Determinação.)

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA, Prefeito Municipal de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e
C o n s i d e r a n d o, que o valor do salário mínimo passou para
R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais) a partir do
dia 1º de fevereiro de 2009;
C o n s i d e r a n d o, que os artigos 7º, IV e 39, § 3º da
Constituição Federal asseguram a todos os trabalhadores e aos
servidores públicos salários ou vencimentos nunca inferiores
ao salário mínimo;
C o n s i d e r a n d o, que por força do disposto no artigo 40,
§ 12, combinado com o artigo 201, § 2º da Constituição Federal,
podemos interferir que os proventos dos servidores públicos
inativos e pensionistas pagos pelos cofres públicos municipais
ou pelo regime próprio de previdência, também nunca poderão
ser inferiores ao salário mínimo;
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica determinado que a partir do dia 1º de fevereiro
de 2009, o valor do salário das referências abaixo constantes
da escala de vencimentos dos funcionários municipais, terão
um reajuste de 12,04% .
Referência Valor atual Reajuste 12,04% Valor Atualizado
1 418,66 50,44 469,10
2 422,42 50,90 473,32
3 431,73 52,02 483,75
4 436,70 52,62  489,32
5 461,92 55,66 517,58
6 511,85 61,67 573,52
Artigo 2º – O salário de Agente Comunitário de Saúde (PSF), pas-
sará a ser de R$ 465,00 (Quatrocentos e sessenta e cinco reais).
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos para 1º de fevereiro de 2009.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 11 de
fevereiro de 2009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto nº 1.967, de 13 de fevereiro de 2009
(Altera o Anexo I – Tabela de Adiantamento, do Decreto nº
1636, de 14 de janeiro de 2008 e dá outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA, Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei;
D  e  c  r  e  t  a  :
Artigo 1º – O Anexo I do Decreto nº 1.636, de 14 de janeiro de
2008, com a Tabela de Adiantamento, passa a ter a seguinte
redação:-
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de fevereiro
de 2009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n.º 1.968, de 13 de fevereiro de 2009
(Dispõe sobre restos a pagar e adota outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA, Prefeito Municipal de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei:-
Considerando que os restos a pagar empenhados relativos a
fornecedores;
Considerando que a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Fe-
deral 101/2000) veda no último ano de governo a transferência
do exercício financeiro findo (2008) de restos a pagar sem pro-
visão de recursos financeiros;
Considerando que as dificuldades a ser enfrentadas no início
de governo, recomenda cautela com as despesas públicas para
possibilitar a governabilidade do Município;
Considerando que os serviços essenciais devem ser manti-
dos para que a população não seja penalizada;
D e c r e t a:-
Artigo 1º – A aquisição de bens e serviços devem ser efetua-
dos com moderação, apenas no sentido de manter os serviços
essenciais do Município, devendo obrigatoriamente ser cumpri-
das literalmente as exigências da Lei de Licitação.
Artigo 2º – Fica provisoriamente suspenso os pagamentos de
restos a pagar pelo prazo de 30 (trinta) dias, e nesse período, a
Secretaria Municipal da Fazenda, a Tesouraria do Município, o De-

partamento de Contabilidade e a Secretaria Municipal da Adminis-
tração procederão levantamento minucioso dessa dívida pública,
com emissão de relatório, para recomendar a solução no pagamen-
to de fornecedores, cujos empenhos sejam considerados devidos.
Artigo 3º – O pagamento de empenhos verificados corretos,
serão liquidados obedecendo a ordem cronológica de pagamen-
to, na medida que houver recursos financeiros disponíveis que
não comprometam a governabilidade do Município.
Artigo 4º – As aquisições de bens e serviços necessários para
a execução de serviços essenciais, deverão ser adquiridos
mediante orçamento de no mínimo 03 (três) empresas, obede-
cendo as determinações contidas na Lei de Licitação.
Artigo 5º – As despesas com a aquisição de bens e serviços somen-
te poderão ser realizadas com a existência de recursos financeiros
em caixa para honrar o pagamento do fornecedor, a partir desta data.
Artigo 6º – Excetuam-se deste Decreto os pagamentos de aqui-
sição de bens materiais e relativo aos serviços esseciais tais
como aquisição de cestas básicas, combustíveis e medicamen-
tos, gêneros alimentícios para a merenda escolar, água, luz, tele-
fone  e aluguel de entidades filantrópicas entre outros essenciais.
Artigo 7º - Fica revogado o Decreto nº 1.942, de 13 de janeiro de 2009.
Artigo 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Cumpra-se, dando ciência a todas as Secretarias e Chefes de
Departamentos.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 13 de fevereiro de 2009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 1.969, de 16 de fevereiro de 2009
(Dispõe sobre declaração de Pontos Facultativos no Município

de Avaré, durante os festejos de Carnaval/2009.)

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA, Prefeito Municipal de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Ficam declarados Pontos Facultativos nas Reparti-
ções Municipais de Avaré, os dias 23 (período integral) e 25 de
fevereiro até ás 12:00 horas, mantendo-se os serviços essen-
ciais de saúde e limpeza de lixo, sendo coleta e varrição.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Avaré, aos 16 de fevereiro de 2009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 1.971, de 18 de fevereiro de 2009
(Dispõe sobre revogação do Decreto nº 1.722, de 08 de maio de 2008.)

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica revogado o Decreto nº 1.722, de 08 de maio de
2008, que dispõe sobre desapropriação da área de terras de
propriedade de ROQUE GONÇALVES MENDES e s/m.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 18 de fevereiro
de 2009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 1.972, de 18 de fevereiro de 2009
(Dispõe sobre revogação do Decreto nº 1.780, de 04 de julho de 2008.)

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica revogado o Decreto nº 1.780, de 04 de julho de
2008, que dispõe sobre desapropriação da área de terras de
propriedade da COOPERATIVA DE LATÍCINIOS DE AVARÉ LTDA.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 18 de fevereiro
de 2009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Fevereiro dias 21 a 24
Março dias 7 e 8, 14 e 15, 28 e 29

Abril dias 10 e 12
Maio dias 1 e 3, 16 e 17, 30 e 31

Junho dias 11 e 14, 27 e 28
Mônica Senis

Organizadora da Feirarte - (14) 9717-0296
monicasenis@hotmail.com

Secretaria de Turismo - 3732-8009

FEIRARTE
PROGRAMAÇÃO DO PRIMEIRO SEMESTRE
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Decreto nº 1.973, de 18 de fevereiro de 2.009
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências)

Autoria: MESA DIRETORA
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica aberto no Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal, nos termos da Lei
nº 1.143, de 18 de fevereiro de 2.009, o Crédito Adicional no valor de R$ 43.140,00 (quarenta e três
mil, cento e quarenta reais), Suplementar a seguinte dotação orçamentária:
01.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.02 DIRETORIA DA CÂMARA
01.122.7005.2.258 Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.36.07.00.00.00.0101 Estagiários 43.140,00

TOTAL 43.140,00
Artigo 2º - O valor do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo anterior será coberto
com recursos da anulação e redução das seguintes dotações do Orçamento vigente:
01.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.02 DIRETORIA DA CÂMARA
01.122.7005.2.258 Manutenção dos Serviços Administrativos
4.4.90.52.42.00.00.00.0101 Mobiliário em Geral 43.140,00

TOTAL 43.140,00
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 18 de fevereiro de 2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

LEIS

Lei nº 1.143, de 18 de fevereiro de 2.009
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências)

Autoria: MESA DIRETORA
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e
promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - Fica aberto no Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal o Crédito Adicional
no valor de R$ 43.140,00 (quarenta e três mil, cento e quarenta reais), Suplementar a seguinte
dotação orçamentária:
01.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.02 DIRETORIA DA CÂMARA
01.122.7005.2.258 Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.36.07.00.00.00.0101 Estagiários 43.140,00

TOTAL 43.140,00
Artigo 2º - O valor do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo anterior será coberto
com recursos da anulação e redução das seguintes dotações do Orçamento vigente:
01.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.02 DIRETORIA DA CÂMARA
01.122.7005.2.258 Manutenção dos Serviços Administrativos
4.4.90.52.42.00.00.00.0101 Mobiliário em Geral 43.140,00

TOTAL 43.140,00
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 18 de fevereiro de 2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Qtde. Qualificação Bolsa/mês Auxilio Valor Total
Transporte mês

02 Estagiários Nível Superior em Direito (cursando) R$ 930,00 R$ 65,00 R$ 1.990,00
02 Estagiários Nível Superior (cursando) R$ 697,50 R$ 65,00 R$ 1.525,00
02 Estagiários Estudante Ensino Médio R$ 465,00 R$ 65,00 R$ 1.060,00
06 Contribuição Mensal ao CIEE R$ 62,70 R$ 376,20

Valor Total mês R$ 4.951,20
ATRIBUIÇÕES
Estagiário Curso de Direito
Quantidade: 02 estagiários
Qualificação: Nível Superior em Direito (Cursando)
Bolsa/mês: R$ 930,00
Atribuições: redigir, digitar, conferir, corrigir ofícios ou quaisquer outros tipos de correspondência
oficial; digitar, conferir e corrigir proposituras, projetos, emendas, relatórios, contratos, termos aditi-
vos, planilhas, tabelas, encaminhados por seus (suas) superiores (as) hierárquicos (as); operar
softwares e sistemas de informática, inserindo dados necessários ao bom atendimento dos servi-
ços da Câmara; conferir, ordenar e arquivar processos, publicações oficiais, documentos, livros,
periódicos, prontuários, documentos fiscais e contábeis; atender a funcionários (as), vereadores
(as) e público, fornecendo informações gerais atinentes ao serviço realizado, pessoalmente, por
meio eletrônico ou por telefone; analisar processos; procedimentos judiciais e jurisprudência; docu-
mentar petições e requerimentos judiciais; pesquisar legislação, doutrina e jurisprudência; compilar
normas de tributação, taxação e contribuições; estruturar novos processos; acompanhar e auxiliar
nos pareceres, relativos aos projetos de lei para aprovação; acompanhar audiências; arquivar
autos, realizar atividades que lhe forem atribuídas pela Presidência da Câmara Municipal.
Estagiário Nível Superior (cursando)
Quantidade: 02 estagiários
Qualificação: Nível Superior (Cursando)
Bolsa/mês: R$ 697,50

RESOLUÇÃO Nº 351/2009
(Dispõe sobre autorização para celebração de convênio com o Centro de Integração Empresa

Escola - CIEE e dá outras providências)

A Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, usando de suas atribuições Regi-
mentais e Legais RESOLVE:
Art. 1º - Fica a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, autorizada a firmar convênio com
o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE SÃO PAULO – CIEE, visando o desenvolvi-
mento de atividades conjuntas, previstas na minuta em anexo, e mediante a contratação de
estagiários para atuarem no âmbito do Poder Legislativo Municipal.
Art. 2º - Serão contratados, através do presente convênio, para atuarem na Câmara Municipal da
Estância Turística de Avaré, até seis estagiários, com a seguinte qualificação e bolsa mensal
oferecida:

LEGISLATIVO

DECRETO Nº.1974  de 20 de fevereiro de 2009
(Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e dá outras providências)

ROGÉLIO BARCHETI URREA, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
Artigo 1º. Fica autorizado o Departamento de Contabilidade e Orçamento do Município a abrir nos
termos da Lei Municipal nº1134 de 24/12/2008 , o crédito no valor de R$30.000,00(TRINTA MIL
REAIS), para suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:-
Local    Códigos Geral Especificação da Despesa Valor
08. SECRET.MUN.BEM ESTAR SOCIAL
08.05.00 Fdo.mun.da criança e do adolescente

   4490.52.00 08.122.4009.2370-677 Apoio administrativo as ações do fdo.cian 30.000,00
TOTAL.................................................... 30.000,00

Artigo 2º O Valor de que trata o artigo anterior será coberto com recursos de anulação a que
alude o inciso III, parágrafo 1º.  Do artigo 43, da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de Março de 1.964 das
seguintes dotações orçamentárias:
08. SEC.MUN.BEM ESTAR SOCIAL
08.02.00 FMAS-Fdo. Munic. De Assist.Aocial
08.02.01 Gestão da Assistência Social

   3350.43.00 08.241.4004.2139-574 Apoio a entidades de atend. Ao id. 15.000,00
   3350.43.00 08.241.4004.2139-576 Apoio a entidades de atend. As pes 5.000,00
   3350.43.00 08.242.4005.2146-579 Apoio a entidade de atend. As pés. 10.000,00

TOTAL...............................................  30.000,00
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20 de fevereiro de 2009.

ROGÉLIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal
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ROBERTO ARAUJO
Presidente

JAIR ALVES FERREIRA
Vice-Presidente

MARIALVA ARAUJO DE
SOUZA BIAZON
1ª Secretária

JULIO CÉSAR THEODORO
2º Secretário

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara Municipal da Es-
tância Turística de Avaré na data supra.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Projeto de Resolução nº 04/2009;
Autoria: Mesa Diretora;
Aprovado pelo voto da maioria, em Sessão Extraordinária de 16/02/2009.

E D I T A L D E C O N V O C A Ç Ã O Nº 08
“CONCURSO PÚBLICO 01/2006”

ROBERTO ARAUJO, Vereador Presidente da Câmara Municipal
da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe
são conferidas por Lei, convoca pelo presente edital, classifica-
dos para os cargos abaixo relacionados do Concurso Público
01/2006, homologado em 15/08/07, publicado em 18/08/07, no
Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré, página 03:
CARGO: ENCARREGADO DE COMPRAS
Classificação Número Nome

de Inscrição
2º 02023482 DÉBORA SEGARRA ARCA
A candidata deverá comparecer na Sede da Câmara Municipal
da Estância Turística de Avaré, localizada na Av. Prefeito Misael
Euphrásio Leal, 999, das 8:00 às 12:00, na sala da Diretoria, no
prazo de cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 12 de
fevereiro de 2009

ROBERTO ARAUJO
Presidente da Câmara

ROBERTO ARAUJO
Presidente

JAIR ALVES FERREIRA
Vice-Presidente

MARIALVA ARAUJO DE
SOUZA BIAZON
1ª Secretária

JULIO CÉSAR THEODORO
2º Secretário

DECRETO LEGISLATIVO N º 222/2009
(Dispõe sobre a instituição e concessão da honraria

Medalha “Mulher Benemérita” na Estância Turística de
Avaré e dá outras providências.)

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE AVARÉ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CON-
FERIDAS POR LEI DECRETA:
Artigo 1º - Fica instituída na Estância Turística de Avaré a
Medalha de “MULHER BENEMÉRITA”, a ser outorgada as per-
sonalidades femininas que prestaram e ainda prestam re-
levantes serviços em prol da comunidade Avareense.
Artigo 2º - A Homenagem será outorgada em Sessão Solene a ser
realizada anualmente no dia 8 de março, data em que se comemora
o Dia Internacional da Mulher, ou em data a ser previamente agen-
dada no caso de impedimento por motivos excepcionais.
Artigo 3º - Farão jus à homenagem as personalidades femini-
nas que se destacaram ou ainda se destacam pelos seus atos
em prol da comunidade, sendo que caberá a cada Vereador
indicar uma personalidade para receber a honraria.
Artigo 4° - As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto
Legislativo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
01.01.00-3.3.90.39.23.00.00.00.0101.01.031.7005.2.257.
Artigo 5° - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação.
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ aos
17 de Fevereiro de 2009. -

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra. -

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2009
Autoria: Ver. MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON
Aprovado por unanimidade, emendado, em Sessão Extraordiná-
ria de 16/02/2009.

ATO DA MESA Nº 34/2009
(Dispõe sobre o funcionamento da Câmara Municipal da
Estância Turística de Avaré e dá outras providências)

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E LEGAIS,
D E C L A R A:-
Artigo 1º - O funcionamento da Câmara Municipal da Estância
Turística de Avaré no carnaval de 2009 obedecerá aos seguin-
tes horários:
Dia 23 de fevereiro de 2009 - Ponto facultativo;
Dia 25 de fevereiro de 2009 – das 12h00min às 17h30min.
Artigo 2º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação
no local de costume.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
aos 17 de fevereiro de 2009.

ROBERTO ARAUJO
Presidente

JAIR ALVES FERREIRA
Vice-Presidente

MARIALVA ARAUJO DE
SOUZA BIAZON
1ª Secretária

JULIO CÉSAR THEODORO
2º Secretário

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara Municipal na
data supra

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Atribuições: Orientar participantes de cursos e treinamentos; au-
xiliar na programação de palestras, seminários ou cursos inter-
nos e externos; auxiliar na preparação do material para treina-
mento; elaborar manuais e ministrar treinamentos específicos;
registrar dados em planilhas; gerenciar pastas e arquivos, reali-
zar atividades que lhe forem atribuídas pela Presidência da Câma-
ra Municipal.
Estudante ensino médio
Quantidade: 02 estagiários
Qualificação: estudante ensino médio
Bolsa/mês: R$ 465,00
Atribuições: Executar tarefas rotineiras da área Administrativa,
lidar com documentos, gerenciar pastas e arquivos, entregar/
protocolar ofícios e  documentos, atender telefone, entregar cor-
respondências internas e externas, bem como realizar atividades
que lhe forem atribuídas pela Presidência da Câmara Municipal.
Art. 3º - As despesas decorrentes do presente convênio corre-
rão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
01.02.3.3.90.36.07.00.00.00.0101.01.122.7005.2.258 e
01.02.3.3.90.39.05.00.00.00.0101.01.122.7005.2.258
Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publica-
ção, ficando revogadas as Resoluções nº 344/2007 e 348/2008.
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ aos
17 de Fevereiro de 2009. -

INDICAÇÕES SESSÃO 16-02-2009
JAIR ALVES FERREIRA – VICE-PRESIDENTE
Para que através do setor competente promova reforma geral no Campo
Municipal, implantando bebedouros, melhorias na pista de atletismo, arqui-
bancadas e bancos de reservas.
Para que através do setor competente promova limpeza geral pelas ruas
do bairro Recanto da Biquinha, a saber: conservação de ruas esburaca-
das, limpeza de terrenos, calçadas e ainda a possibilidade de construir um
campo para prática de futebol de areia ou suíço.
Para que através do setor competente acione as empresas responsáveis
pelo monitoramento de alarmes no centro da cidade para que as mesmas
solucionem o problema do disparo “a esmo” de alarmes, pois moradores
procuraram este Vereador reclamando da perturbação do sossego aos sába-
dos, domingos e feriados causadas pelo acionamento desses sistemas.
Para que através do setor competente notifique o proprietário do imóvel
localizado na Rua Osvaldo Cruz, 270, no Parque São Jorge, com objetivo
de que o mesmo providencie limpeza do terreno que se encontra com
vegetação muito alta e isso vem provocando a proliferação e invasão de
animais peçonhentos nos quintais circunvizinhos.
Para que através do setor competente notifique o proprietário do imóvel
localizado na Rua Benjamin Constanti, nº. 31, no Parque São Jorge, com
objetivo de que o mesmo providencie limpeza do terreno que se encontra
com vegetação muito alta e isso vem provocando a proliferação e inva-
são de animais peçonhentos nos quintais circunvizinhos.
Para que através do setor competente providencie a pintura (reforço) de
faixas de estacionamento para motocicletas defronte a empresa Botu
Motos, à Rua Alagoas. 1.300.
Para que através do setor competente designe equipe para vistoriar uma
árvore localizada no interior da Colônia Espírita Fraternidade, tendo em vista
que a mesma, segundo funcionários da entidade, está colocando em risco a
“casinha” utilizada na realização de bazares, bem como providenciar reforma
no referido cômodo que encontra-se com problemas em sua estrutura.
Para que através do setor competente estude a possibilidade de locar ou
disponibilizar uma nova área para implantação de campus para a Funda-

ção Regional Educacional de Avaré (FREA).
Para que através do setor competente estude a possibilidade de a partir do
mês de abril estar servindo café da manhã aos pacientes e acompanhan-
tes do Pronto Socorro Municipal, no horário das 6h às 7h.
Para que através do setor competente estude a possibilidade de implantar
quiosques nas imediações da quadra poliesportiva do Bairro Alto, nos
mesmos moldes dos quiosques existentes em outros bairros e que são
utilizados para prática de bocha ou outras atividades como carteados.
Para que através do setor competente estude a possibilidade de construir
banheiro junto à quadra poliesportiva do Bairro Alto, uma vez que os
usuários da mesma estão fazendo suas necessidades fisiológicas em
locais impróprios e abertos.
Para que através do setor competente providencie reparos nos refletores
da quadra poliesportiva localizada próxima a Escola Víctor Lampareli, no
Bairro Alto, bem como reparos nos aros e redes da tabela utilizada na
prática de basquetebol.
Para que através do setor competente estude a possibilidade de implantar
um Posto de Informações para turistas no Largo São João, tendo em vista
que se trata de um ponto turístico bastante freqüentado e um posto do
gênero seria benéfico para nosso município.
Para que através do setor competente comunique o Poder Judiciário da Comar-
ca de Avaré para que usufrua do Semanário Oficial do Município no caso de
publicações que necessitem de veiculação em órgão impresso (jornal).
Para que através do setor competente determine fiscalização em uma
chácara localizada na Rua Danúzia, no Bairro Ipiranga, tendo em vista que
a referida propriedade está servindo de “depósito” para tanques de arma-
zenamento de combustíveis oriundos de postos da cidade. Sabe-se que
tais reservatórios precisam ser substituídos depois que o tempo útil de
cada um se esgota, mas, de acordo com autoridades especialistas, esses
tanques oferecem perigo depois de retirados porque gases ficam acumu-
lados em seus interiores e existe o perigo de explosão no caso de tenta-
tiva de perfuração ou exposição ao fogo.
Para que através do setor competente estude a possibilidade de trocar o
nome da atual Alameda dos Coqueiros, no Bairro Recanto Vereda do Sol,
para Alameda “PIETRO OLIVIERI”.
Para que através do setor competente designe equipe profissional de
saúde para comparecer, ao menos duas vezes por semana (dependendo
do dia de maior movimento), na área da CAIC e também no Horto Flores-
tal, para que os freqüentadores, principalmente praticantes de caminha-
das, possam medir a pressão arterial ou ainda receber diversas orienta-
ções sobre saúde.
Para que através do setor competente estude a possibilidade de afixar
mais dois arcos para enfeites alusivos em datas comemorativas, neste
caso o Carnaval, defronte ao número 1751 da Rua Rio Grande do Sul.
Para que através do setor competente estude a possibilidade de promover
mutirão contra a dengue em toda cidade.

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON – 1ª SECRETÁRIA
Para que através do setor competente efetive esforços no sentido de
credenciar o Município de Avaré no PRONASCI - desenvolvido pelo Minis-
tério da Justiça, O Programa nacional de Segurança Pública com Cidada-
nia, que busca o enfrentamento da criminalidade no País. O projeto articu-
la políticas de segurança com ações sociais, prioriza a prevenção e busca
atingir as causas que levam à violencia, sem abrir mão das estratégias de
ordenamento social e segurança pública.

JÚLIO CÉSAR THEODORO – 2º SECRETÁRIO
Para que através do setor competente notifique o proprietário do terreno localiza-
do à rua Eduardo Vicentini ao lado do numero 131, para que o mesmo providencie
a capinação do mato alto bem como realize a limpeza do referido terreno.
Para que através do setor competente possa recolocar postes parada de
ônibus nos seguintes pontos:
- Rua Maranhão em frente ao numero 1009.
- Rua Alagoas esquina com a Rua Goiás
- Av. Pinheiro Machado esquina com Rua Voluntários de Avaré
- Rua Lineu Prestes em frente ao Francis Bar.
JUSTIFICATIVA - Os referidos postes indicando pontos de parada de
ônibus foram retirados e não substituídos; o que tem causado transtornos
aos usuários, pois os veículos estacionam no local de parada dos ônibus,
que tem que embarcar e desembarcar os passageiros no meio da rua.
Para que através do setor competente estude a possibilidade de pavimen-
tar a rua Leandro Benedito de Oliveira, via que interliga os bairros Vera
Cruz e Ipiranga, visto que o trafego nesse local é intenso e essa ligação
viria beneficiar motoristas e pedestres.
Para que através do setor competente providencie a limpeza da terra
acumulada no começo da Avenida Manuel Teixeira Sampaio no bairro Jd.
Presidencial, próximo a Indústria de Pisos Avaré. Do deliberado seja
cientificado a esta Casa de Leis.
Para que através do setor competente estude a possibilidade de pavimen-
tar a rua que da acesso à Fundação Padre Emilio Immos (Estrada Vera
Cruz), sendo essa uma antiga reivindicação de pedestres e motoristas.
Do deliberado possa ser cientificado a esta Casa de Leis.
Para que nomeie um logradouro publico ou praça em homenagem ao Sr.
JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS “JOTA FRANÇA”, grande radialista,
que contribuiu muito para o desenvolvimento da radiodifusão em nosso
município. Do deliberado possa ser cientificado a esta Casa de Leis.
Para que através do setor competente providencie com urgência a limpe-
za do mato nos arredores do Centro Comunitário do Bairro Jd. Presidenci-
al, atendendo a solicitação da Associação de Moradores deste bairro. Do
deliberado possa ser cientificado a esta Casa de Leis.
Para que através do setor competente possa providenciar limpeza do
mato ao longo da Rua Vinicius de Moraes no bairro Brabância, Do delibe-
rado possa ser cientificado a esta Casa de Leis.
Para que através do setor competente estude a possibilidade de providen-
ciar com urgência a pintura da creche Jandira Pereira no bairro Jd. Vera
Cruz, para melhor atender aos seus alunos. Do deliberado possa ser
cientificado a esta Casa de Leis.

Continua na página 11
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O Secretário de
Estado da Habitação,
engenheiro Lair Alber-
to Soares Krähenbühl
recebeu uma comitiva
avareense para tratar
de assuntos relativos às
obras da Companhia
de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano
(CDHU) em Avaré.

Foram entregues
ofícios de solicitação
acompanhados da de-
vida documentação. A
Secretaria Municipal de
Habitação observou to-
dos os detalhes na ela-
boração dos pedidos, o
que agilizou a tramita-
ção preliminar. Uma
equipe técnica da Se-
cretaria de Estado da
Habitação recebeu os
envelopes com as se-
guintes reivindicações:

· 800 casas do
CDHU. Foram entre-
gues mapas com cinco
opções de áreas.

· Muro de Arrimo
no Bairro do Camargo.
O projeto técnico foi
enviado em anexo.

· Urbanização de
área de lazer do bairro
Camargo e Vera Cruz.

· Asfaltamento do
conjunto habitacional
F1 e F2 no bairro do
Camargo e Conjunto
Habitacional Cid Fer-
reira no Bairro Duílio
Gambini.

Dr. Lair pediu em-
penho para acelerar as
obras F1 e F2 em an-
damento em Avaré. Na

Governo do Estado investirá 25 milhões
em Programas de Moradia em Avaré

FOTO ARQUIVO

audiência foi dito que
desde o início do go-
verno a prefeitura vem
regularizando o repas-
se da contrapartida e
as obras continuam a
todo vapor.

A Secretaria de Es-
tado da Habitação fará
vistoria nas áreas apre-
sentadas pela Prefeitura
de Avaré. O desejo de
ambas as partes é que
em 2010 a construção
de um novo conjunto
habitacional com 800
casas possa começar.
Os técnicos da Secreta-
ria da Habitação do es-
tado de São Paulo
anunciaram que isso po-
derá ser feito em duas
etapas, a partir de 2010.
A estimativa para essa
obra é de R$ 21 milhões
e passará a constar no
orçamento da Secreta-
ria de Estado da Habi-
tação para 2010.

Um laudo da defe-
sa civil local a respeito
da necessidade do
muro de arrimo do
bairro do Camargo
será enviado aos enge-
nheiros da Secretaria
de Estado para avalia-
ção. Se constatada a
urgência o Governo do
Estado poderá liberar
recursos ainda em
2009. Essa obra há
muito é esperada pelos
moradores Camargo.

Dentro das solicita-
ções do governo de
Avaré está o asfalta-
mento dos conjuntos

Cid Ferreira e F1 e F2
do Camargo. Os téc-
nicos prevêem que a
verba para essa finali-
dade poderá ser libe-
rada até o final de
2009. Para o muro de
arrimo e para o asfalto
está previsto investi-
mento na ordem de R$
4 milhões.

A visita da comiti-
va foi muito produtiva
e contabilizou aproxi-
madamente 25 milhões
de investimentos em
obras de infra-estrutu-
ra e construção de um
novo conjunto habita-
cional em Avaré. A me-
dida beneficiará milha-
res de famílias que lu-
tam pela casa própria
e os recursos virão
para Avaré em médio
prazo.

A Santa Casa de
Misericórdia de Avaré
estará realizando uma
nova Campanha de
Doação de Sangue, no
próximo dia 26, na sede
da Loja Maçônica Na-
zareth, localizado na
Rua Rio de Janeiro,
1751 - Centro, no
horário das 8:00 às
12:00 horas.  Serão
distribuídas 120 senhas.

Vale ressaltar que
nos feriados prolongados,
como esse do Carnaval,
a demanda de derivados
de sangue aumenta em
virtude de maior ocor-
rência de acidentes espe-
cialmente, de trânsito.

Outras dúvidas poderão
ser esclarecidas com o mé-
dico na Triagem Clínica.  

Santa Casa de Misericórdia de Avaré realizará
nova Campanha de Doação de Sangue

Importante: Todo
material utilizado para a
doação de sangue é
DESCARTÁVEL  
O que é preciso para

doar sangue:  
- apresentar RG  - ter
boa saúde  
- ter entre 18 e 60 anos  
- ter mais de 50 quilos  
- não estar em jejum  
- não ter tipo doenças in-
fecciosas  
- não ter uma via sexual
promíscua  
- não ser usuário de drogas  
- não ingerir bebidas al-
coólicas 24 horas antes
da doação  
- não estar grávida ou
amamentando  
- não ter diabete  
- não ter pressão alta  
- não ter doença de chagas  

- não ter hepatite- não
ter malária  
- não ter convulsão  
- não ter labirintite  
- não ter AIDS  
- tatuagem deve-se es-
perar um ano  
- diarréia muito forte:
deve esperar 15 dias
para depois doar  
- antibiótico: só pode doar
quem parou a medicação
há 15 dias atrás.  
Sangue: doar para
salvar.  

Apoio: Hemocentro
e Serviço Social da
UNESP Botucatu, Di-
retoria Administrativa
da Santa Casa de Ava-
ré, Agência Transfusio-
nal,  Equipe de Enfer-
magem da Secretaria
Municipal de Saúde.

S A Ú D E :

Dentro das solicitações da prefeitura de Avaré está o asfaltamento do F1 e F2 do Camargo
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C A R N A V A L :

Começa hoje, sába-
do, o Avaré Folia 2009,
evento que é realizado
pela Secretaria Munici-
pal de Turismo. Serão
três dias na Praça da
Paz, ao lado do Cristo
Redentor, um dos gran-
des cartões postais da
cidade, com shows a
partir das 21h00. Uma
mega estrutura também
foi montada no Camping

Começa neste sábado o maior carnaval do interior
Municipal, para quatro
dias de folia, começan-
do sempre as 14h00.

Vale ressaltar que o
local foi totalmente revi-
talizado e reformado
para receber os avare-
enses e turistas.

A Comissão Or-
ganizadora espera
cerca de oito mil pes-
soas por dia nessa
festa que promete ser

uma das mais fre-
qüentadas do interior
paulista.

A Secretaria de Tu-
rismo convida todos
para participarem des-
sa grande festa e alerta
sobre o perigo de mis-
turar bebida com vo-
lante.

Confira a progra-
mação do Avaré Folia
na propaganda ao lado.

Secretaria de Saúde participa de reunião
do Colegiado Regional Vale do Jurumirim

S A Ú D E :

No último dia 17, a
Secretaria Municipal
de Saúde participou da
reunião do Colegiado
Regional Vale do Juru-
mirim, que tem como
referência Avaré, jun-
tamente com sua equi-
pe e representantes do
CEREST (Centro de
Referência em saúde
do Trabalhador), que
foi realizada em Coro-

DIVULGAÇÃO

nel Macedo.
Discutiu-se na reu-

nião assuntos da área
de Saúde Publica, vi-
sando sempre avanços
e melhorias no atendi-
mento a população.

Após votação, Ava-
ré ficou responsável em
presidir as reuniões da
Câmara Técnica, sen-
do que a primeira reu-
nião será no próximo

dia 10 de março, às
09:00h. Na oportuni-
dade, o CEREST e o
Sub-grupo da VISA
Estadual apresentaram
alguns projetos do
Centro de Referência
em Saúde do Trabalha-
dor previstos para
2009, 2010 e 2011
que visam um melhor
atendimento a Saúde
do Trabalhador.

Discutiu-se na reunião assuntos da área de Saúde Publica, visando sempre avanços
e melhorias no atendimento a população

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Uma mega estrutura foi montado no Camping Municipal para o Avaré Folia 2009



AVARÉ, 21 DE FEVEREIRO DE 2009 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 398 9

T U R I S M O :

Eventos da ABQM retornam a Avaré
Através de um esfor-

ço conjunto entre a Pre-
feitura da Estância Turís-
tica de Avaré, Secretaria
Municipal de Agricultura
e o empresário João De-
métrio Calfat Júnior, o
“Joca Calfat” (Haras
Carrera), os principais
eventos da Associação
Brasileira dos Criadores
do Cavalo Quarto de
Milha (ABQM) voltam a
ser realizados na cidade
a partir do mês de abril,
quando o município sedia
o Congresso Nacional do
Cavalo Quarto de Milha.

A notícia foi divulga-
da depois da reunião de-
cisiva dos diretores da
entidade em São Paulo,
após a avaliação que os
técnicos da ABQM rea-
lizaram no Parque de
Exposições de Avaré. Os
principais eventos da en-

DIVULGAÇÃO

Os principais eventos da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Quarto de
Milha (ABQM) voltam a ser realizados na cidade a partir do mês de abril

tidade são o Congresso
Brasileiro do Cavalo
Quarto de Milha, Cam-
peonato Nacional do
Quarto de Milha (Julho
de 2009) e o concorrido
“Potro do Futuro” e a
“Copa dos Campeões”
(Outubro de 2009).

O empenho da Pre-
feitura foi fundamental
para que a diretoria da
ABQM tomasse a deci-
são por Avaré em detri-
mento da cidade parana-
ense de Maringá, que
também estava na dis-
puta, ressaltando o apoio
feito pelo empresário
Joca Calfat, represen-
tante da raça Quarto de
Milha em Avaré e um
dos grandes incentiva-
dores para o retorno dos
eventos.

Essa conquista será
muito importante para o

agronegócio avareense,
pois os eventos da
ABQM atraem mais de
6 mil pessoas por dia e
movimentam mais de
R$ 15 milhões na eco-
nomia local.

De acordo com a
Secretaria de Agricultu-
ra, na próxima semana
vão entrar em contato
com a diretoria da ACIA
e com os empresários
avareenses para que o
comércio se prepare ade-
quadamente para rece-
ber os visitantes.

Durante a vistoria foi
assinado um Termo de
Compromisso visando a
adequação das Pistas de
Velocidade, Laço, Apar-
tação, Rédeas, desem-
barcadouro de cavalos e
a estimativa de material
e equipes de apoio para
a realização dos eventos.

P I S C I C U L T U R A :

Shering-Plough traz palestras sobre peixes
A empresa Shering-

Plough vai promover na
região uma série de pa-
lestras técnicas direci-
onadas aos médicos ve-
terinários, zootecnistas,
agrônomos, técnicos de
campo e piscicultores.

Idealizado e organi-
zado pela empresa, o
evento vai acontecer
nas cidades de Avaré,
Paranapanema, Botu-
catu e Santa Cruz do
Rio Pardo entre os dias
03 e 06 de março.

Segundo os organi-
zadores, em Avaré o
evento tem apoio da
Cooperativa dos Pisci-
cultores do Médio e

Alto Paranapanema –
COOMAPEIXE e da
Prefeitura da Estância
Turíst ica de Avaré,
através da Secretaria
Municipal da Agricultu-
ra e Abastecimento.

O técnico Rodrigo
Zanolo, gerente de Mer-
cado de Aqüicultura da
Shering-Plough, vai
abordar aspectos das
técnicas de manejo e as
principais doenças dos
peixes cultivados em
sistema intensivo tanto
em tanques-redes ou
escavados.

Em recente entre-
vista para a revista es-
pecial izada feed &

food, Zanolo explica
que na área de medica-
mentos para tratar as
enfermidades dos pei-
xes o Brasil ainda não
tem um pacote especí-
fico de vacinas, mas a
tendência é que com o
crescimento do merca-
do e da produção, isso
seja possível a médio e
longo prazo.

O técnico diz ainda
que o uso de vacinas é
o mais indicado, pois
por ser um produto bi-
ológico não apresenta
contra-indicações e
não deixa resíduos na
carne. Zanolo afirmou
que o piscicultor deve

PROGRAMAÇÃO

03/março/2009
Paranapanema/SP
Local: Acrippa
Hora: 14h00

04/março/2009
Avaré/SP
Local: Pesqueiro Vilem
Hora: 15h00

05/março/2009
Botucatu/SP
Local: Piscicultura Pi-
racatu
Hora: 15h00

06/março/2009
Santa Cruz do Rio
Pardo/SP
Local: Colégio Agríco-
la de SCRP
Hora: 15h00

Palestras vão chamar atenção para as principais
doenças em peixes

ficar atento às doenças
parasitárias e bacteria-
nas, fazendo um acom-
panhamento constante
da produção. Há um
ano e meio a Shering-
Plough lançou no mer-
cado brasileiro o pri-

meiro antibiótico regis-
trado oficialmente para
o uso aqüicola, ofere-
cendo ao piscicultor
mais segurança ambi-
ental e um produto com
funcionalidade com-
provada.
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S O C I A L :

A parceria entre a
Secretaria Municipal do
Bem Estar Social e o
Conselho Municipal das
Pessoas com Deficiência
de Avaré (CMPPD), pos-
sibilitou a participação de
conselheiros municipais
no Encontro Regional da
Pessoa com Deficiência
- Núcleo IV - Região de
Sorocaba, realizado na
cidade de Itu no último dia
08 de fevereiro.

Dentre outras pautas,
estava a eleição do re-
presentante Regional
deste Núcleo, dos dele-
gados para o Seminário
Estadual para Assuntos
da Pessoa com Deficiên-
cia que se realizará no dia
14 de março e o levanta-
mento de propostas a
serem apresentadas por
nossa região no referido
Seminário.
As propostas eleitas

foram:
a) Alteração da lei de

cotas para pessoas com
deficiência no mercado de
trabalho, abordando que
estas deverão atender à
globalidade das mesmas e
não apenas alguns tipos de
deficiência. Esta proposta
surge devido à ocorrência

Secretaria do Bem Estar Social possibilita a participação do Conselho
da Pessoa Portadora de Deficiência no Encontro Regional

Os conselheiros Cristiane Cimadon, Marli Suzana Forteza e José Ricardo Cegarra

DIVULGAÇÃO

de pedidos de empresas
às Agências solicitando
apenas um tipo de defici-
ência, descartando muitas
outras que também têm as
competências necessárias
ao emprego proposto;

b) Criação de proje-
tos de formação e capa-
citação de professores
junto às Diretorias de
Ensino em parceria com
os Conselhos Municipais
e formação de equipe
multidisciplinar para pre-
parar material de apoio
aos professores para os

alunos com deficiência;
c) Contratação de

professores itinerantes
(como consta na Lei de
Diretrizes e Bases da Edu-
cação - Lei 9.394/96) para
ajudar o professor regular
nas classes onde haja alu-
no com deficiência;

d) Sugerir às prefei-
turas Municipais para que
leis de isenção de impos-
tos sejam criadas como
incentivo às empresas de
transporte público que
adaptarem suas frotas
antes do prazo previsto na

Lei de Acessibilidade já
existente. A Lei foi cria-
da dando um prazo às
empresas até 2014 para
adaptarem para as pesso-
as com deficiência 30 a
40% de seus veículos. O
prazo foi prorrogado até
2017 e assim sendo, so-
mente o trabalho contínuo
dos conselhos municipais
e sociedade civil poderá
sensibilizar tais empresas,

e) Em relação à Saú-
de também foram colo-
cadas várias propostas,
principalmente o assíduo
acompanhamento para o
cumprimento às leis já
existentes. Para o Con-
selho Municipal das Pes-
soas com Deficiência de
Avaré as discussões nos
grupos foram importan-
tes, mas muito mais im-
portante foi a troca de
experiências com outros
Conselhos e a certeza de
que há muito mais a se
fazer, como incentivar a
criação de Conselhos
nas cidades vizinhas.

O Conselho Munici-
pal dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente
reuniu-se no ultimo dia
11 na Secretaria Muni-
cipal do Bem Estar So-
cial onde foram discuti-
das as pautas para 2009
como o Plano de Traba-
lho para o ano corrente
com ações de atendi-
mento a criança e do
adolescente, a necessi-
dade de apoio e parce-
ria ao Conselho Tutelar;
Plano de Ação para o
Plano Plurianual; Capa-
citação de Conselheiros
Municipais previsto para
os meses de março e
abril de 2009 que será
oferecida pela Prefeitu-
ra Municipal de Avaré e
Secretaria Municipal do
Bem Estar Social e tam-
bém foi observado a ne-
cessidade da reorgani-
zação dos Conselhos
Municipais.

O diretor do Centro
Social Urbano, apre-
sentou aos Conselhei-
ros a grade de atendi-

Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do

Adolescente discutiu planos
de trabalho para 2009

mento que pretende ofe-
recer a criança e ao
adolescente em horário
complementar ao perí-
odo escolar para alunos
de 07 a 17 anos que
será; artes, danças, es-
portes, capoeira, entre
outros.

O Conselho Muni-
cipal dos Direitos da
Criança e do Adoles-
cente nesta reunião de-
cidiram que, a respeito
da seleção de Entidades
que receberão recurso
para subsidiar projetos
através do Fundo Mu-
nicipal da Criança e do
Adolescente, permane-
ceriam as decisões con-
cluídas em reuniões an-
teriores datadas em 01/
10/09 e 23/10/08. As
Entidades selecionadas
participaram de uma
reunião com o CMDCA
realizada em setembro
de 2008 onde recebe-
ram informações sobre
os critérios para parti-
cipação e apresentação
de projetos.

DIVULGAÇÃO
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Para que através do setor competente estude a possibilidade de construir
quiosque para lazer de pessoas idosas residentes no bairro Jardim Painei-
ras, a exemplo do existente na área da CAIC. Do deliberado possa ser
cientificado a esta Casa de Leis.
Para que através do setor competente possa melhorar a sinalização na
Rua Felix Fagundes esquina com a Rua Mario Gomes Timóteo, pois
devido ao trafego constante em frente ao supermercado e posto de
combustível, muitos pedestres e motoristas tem reclamado do perigo
constante, solicitação feita pela Associação de Amigos do Bairro São Luiz
e Adjacências. Do deliberado possa ser cientificado a esta Casa de Leis.
Para que através do setor competente estude a possibilidade de doar
cinco bancos de praça para a Casa de Repouso para Idosos localizada na
Rua Domiciano Santana próximo ao Largo Santa Cruz. Do deliberado
possa ser cientificado a esta Casa de Leis.
Para que através do setor competente possa providenciar a limpeza do mato
nas ruas do Bairro Vila Operaria, pois algumas dessas ruas encontram-se
intransitáveis devido ao mato alto, sendo esta uma solicitação da Associação
Amigos do Bairro. Do deliberado possa ser cientificado a esta Casa de Leis.
Para que através do setor competente possa realizar uma vistoria no
córrego que passa por baixo da Praça das Mães no Bairro Jardim Brasil,
pois o mesmo está desbarrancando, o que tem causado preocupação nos
moradores que tem suas residências próximas ao referido córrego, sendo
esta uma solicitação da Associação Amigos do Bairro Jardim Brasil e
Adjacências. Do deliberado possa ser cientificado a esta Casa de Leis.
Para que através do setor competente possa realizar a limpeza na área da
Praça das Mães no bairro Jardim Brasil, pois o mato esta bem alto o que
ocasiona o aparecimento de diversos insetos e bichos, sendo esta uma
solicitação da Associação Amigos do Bairro Jardim Brasil e Adjacências.
Do deliberado possa ser cientificado a esta Casa de Leis.
Para que através do setor competente estude a possibilidade de se cons-
truir quadra poliesportiva no bairro Jardim Brasil, sendo esta uma reivindi-
cação dos seus moradores representados pela Associação Amigos do
Bairro, área de lazer que será de grande importância para o desenvolvi-
mento social e esportivo de nossas crianças. Do deliberado possa ser
cientificado a esta Casa de Leis.
Para que através do setor competente estude a possibilidade de construir
uma quadra poliesportiva no bairro Duílio Gambini ao lado do Posto de Saúde,
visando atender os moradores na realização de praticas esportivas, confor-
me oficio anexo. Do deliberado possa ser cientificado a esta Casa de Leis.
Para que através do setor competente estude a possibilidade de implantar
um Hemocentro em nosso município, atendendo a necessidade que se
torna cada dia maior de coleta de sangue, bem com facilitar a acesso a
doação de que assim o desejar. Do deliberado possa ser cientificado a
esta Casa de Leis.
Para que através do setor competente estude a possibilidade de construir
um campo de bocha nas dependências do Centro Comunitário do bairro
Jd. Presidencial, sendo esta uma reivindicação dos moradores represen-
tados pela Associação de Amigos do Bairro, conforme oficio anexo. Do
deliberado possa ser cientificado a esta Casa de Leis.
Para que através do setor competente estude a possibilidade de construir
calçada na Rua Julio Belucci, em frente ao Prédio do NGA, visto que os
pedestres têm de caminhar pela rua, havendo riscos de atropelamentos.
Do deliberado possa ser cientificado a esta Casa de Leis.
Para que através do setor competente estude a possibilidade de construir
um campo de futebol suíço, nos fundos do Centro Comunitário do bairro
Jd. Presidencial, conforme solicitação dos moradores representados pela
Associação do Bairro, conforme oficio anexo. Do deliberado possa ser
cientificado a esta Casa de Leis.
Para que através do setor competente possa realizar a limpeza na Praça
localizada no bairro Avaré I bem como tapar os buracos existentes. Do
deliberado possa ser cientificado a esta Casa de Leis.
Para que através do setor competente estude a possibilidade de reformar
o telhado e a churrasqueira do Centro Comunitário do Bairro Jardim Presi-
dencial, bem como pintura interna e externa, sendo esta uma reivindica-
ção dos moradores representados pela Associação do Bairro, conforme
oficio anexo. Do deliberado possa ser cientificado a esta Casa de Leis.
Para que através do setor competente possa realizar estudos no sentido
de se implantar na Praça do Milênio, localizada no Bairro Jardim Vera Cruz,
um Centro de Esportes com campo de futebol de areia, aparelhos para
pratica de ginástica e playground, sendo esta uma solicitação dos mora-
dores deste bairro, conforme abaixo-assinado em anexo. Do deliberado
possa ser cientificado a esta Casa de Leis.
Para que através da Secretaria de Educação possa dar continuidade ao
curso Mobral para primário e supletivo de quinta a oitava serie que vem
sendo realizado na Escola Norma Lilia no bairro Jd. Santa Mônica, confor-
me solicitação dos moradores que segue anexa. Do deliberado passa ser
cientificado a esta Casa de Leis.
Para que através do setor competente estude a possibilidade de implantar
um Hemocentro em nosso município, atendendo a necessidade que se
torna cada dia maior de coleta de sangue, bem com facilitar a acesso a
doação de que assim o desejar. Do deliberado possa ser cientificado a
esta Casa de Leis.

CARLOS ALBERTO ESTATI
Que determine ao setor competente da municipalidade, a realização de
estudos voltados a viabilizar o aterro para nivelamento e calçamento das
confluências da Av. Salim Antonio Curiati que acessa o bairro Morada do
Sol (Penitenciaria P I). Justificativa - Os trabalhos constantes de manu-
tenção do referido acesso por máquinas, sempre no sentido cidade\bairro,
tem causado um desnível (degrau) com a Av. Salim Antonio Curiati dificul-
tando assim a visibilidade e obstruindo o acesso bairro\centro, contribuin-
do para possíveis acidentes, alem do assoreamento dos lotes limítrofes.
Em razão das obras o acesso ao bairro e adjacências poderá ser feito
através da Rua ao lado do Posto de Saúde Jardim Brasil.
Que determine ao setor competente da municipalidade, a realização de
estudos voltados a viabilizar a limpeza e construção de calçada em terre-
no de propriedade do município, sito a Rua Maria Joaquina Fonseca

Pereira no Jardim Santa Mônica ao lado da EMEIF Profª Norma Lília
Pereira. Justificativa - Embora a referida EMEIF seja recém inaugurada,
sua orla não tem merecido o tratamento adequado quanto a sua manuten-
ção, devido ao mato existente no local (fotos anexo) é constante a
proliferação de insetos e outros animais nocivos as crianças que freqüen-
tam a escola diariamente assim como os munícipes das imediações,
ainda a falta de calçada no local obriga o acesso a escola pelo leito
carroçável pondo em risco os alunos e acompanhantes.
Que determine a Secretaria de Transportes e Sistema Viário providencie
sinalização necessária a diminuição de velocidade e atenção dos motoris-
tas no trecho compreendido entre a Av. Salim Antonio Curiati após a
Penitenciária P I até a entrada para o Jardim Presidencial dando ênfase as
proximidades do PS do Jardim Brasil e Praça das mães onde o fluxo de
pedestres acompanhados de crianças.

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
Estudar junto ao Departamento próprio a possibilidade de elaborar e pôr
em prática um projeto de recolhimento de lixo domiciliar nas propriedades
rurais: Fazenda Brabância, bairro Pinhal, Fazenda San Remo, bairro Ma-
tão, Fazenda Timbawati e bairro dos Rocha, abrangidas pela micro-bacia
hidrográfica dos bairros dos Rochas e Pinhal, compreendendo também a
colocação de latões (tambores) em locais determinados, com coleta de
pelo menos duas vezes por semana. O Projeto de Micro Bacias Hidrográ-
ficas tem por objetivo a melhoria de vida de seus moradores e a preser-
vação do meio ambiente, bem como a conservação do solo e o aumento
da produção. A coleta ora indicada evitará o acúmulo de material não
degradável na superfície do solo. Esta é uma reivindicação da Associa-
ção dos Moradores da Micro Bacia. Informações ao Sr. Francisco Rocha,
Rua Francisco Dias de Almeida, 220.
Para verificar a possibilidade de melhorar a iluminação da Rua Santa Cata-
rina, principalmente no trecho compreendido entre a Rua Mato Grosso e Av.
Major Rangel. O referido trecho é local de comercio intenso e necessita ser
melhor iluminado, principalmente quando o horário comercial se estende até
o período noturno. Favor cientificar a Sra. Carla Cristina Berna Santos,
comerciante estabelecida no número 1372 da Rua Santa Catarina.
Para avaliar a possibilidade da realização de recapeamento asfáltico da
Avenida Major Rangel em razão das más condições da pavimentação
dessa importante via pública.
Verificar a possibilidade de submeter a um exame técnico urgente, atra-
vés do Departamento competente, a calçada da esquina das ruas Sergipe
e Goiás que, segundo moradora do local, está dando sinais claros de
riscos de afundamento, provocado por erosão feita por águas pluviais
subterrâneas, resultado de obra contra enchente mal executada por admi-
nistração anterior.
Para determinar ao setor competente a limpeza da área pública localizada
à Rua Maximina Brizola, Bairro Alto da Boa Vista, nas proximidades do
número 181 da referida via pública.
- estudar junto ao Departamento próprio a colocação de placas chamando
a atenção dos usuários para a proibição de jogar lixo ou entulho ao longo
das laterais da Estrada Municipal Bairro dos Rochas, Fazenda Grama
Roxa. O uso indevido desses locais além de causar transtornos para os
moradores locais, provoca a degradação do meio ambiente. Informações
ao Sr. Francisco Rocha, Rua Francisco Dias de Almeida 220.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Para que, através da Secretaria Municipal da Saúde, nomeie os Diretores
da Vigilância Sanitária Municipal, pois sem esta nomeação, juridicamente,
as decisões ali tomadas ficam carentes de autoridade jurídica.
Para que, através da Secretaria Municipal de Transportes e Sistema Viá-
rio, efetue a regularização do asfalto no cruzamento das ruas Sergipe e
Mato Grosso, na esquina onde funciona o bar do Amauri, pois ali se
encontra um buraco que está trazendo perigo aos veículos que ali trafe-
gam e aos pedestres que se utilizam daquele cruzamento.
Para que, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Obras e da
Secretaria Municipal de Transportes e Sistema Viário, verifique a necessi-
dade de limpeza das galerias pluviais e fluviais de nosso município, no
sentido de evitar a ocorrência de novas enchentes.
Para que, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Obras e da
Secretaria Municipal de Transportes e Sistema Viário, efetue a limpeza dos
córregos e rios que cortam nosso município, visto que, com o índice
pluviométrico que temos vivido, o crescimento da vegetação da orla
destes rios é grande e pode piorar a drenagem dos mesmos com as
chuvas, produzindo efeito na ocorrência de enchentes. Justificativa: Em
recente audiência realizada na Câmara Municipal, o Sr. Luís Carlos Cemi-
tério manifestou sua preocupação com relação à vegetação que está
excessivamente desenvolvida na região onde funcionava a antiga Serra-
ria Santana, localizada na Rua Maranhão, e até o momento nenhuma
providencia foi tomada.
Para que, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Obras, promo-
va estudo com relação ao curso do Ribeirão Lageado, principalmente na
região onde está sediada a Câmara Municipal, local em que o ribeirão faz um
“L”. Justificativa: Sabe-se que, na drenagem das águas pluviais, a veloci-
dade desta drenagem é importante para o escoamento rápido do volume de
águas, promovendo a redução de chance de ocorrência de enchentes.
Para que, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Obras,
promova estudo sobre a vazão do leito do Ribeirão Lageado, mais espe-
cificamente no túnel que passa sob a SP-255, no sentido de saber se esta
é suficiente. Justificativa: A impermeabilização de ruas com asfaltamen-
to aumentou consideravelmente o índice de águas pluviais. Assistimos
com tristeza a ocorrência de chuvas torrenciais em diversos municípios,
com queda de pontes, destruição de estradas, e, na nossa opinião, a
vazão ali ocorrida pode estar subdimensionada, podendo, no futuro, ocor-
rerem tragédias como as referidas acima.
Para que, através da Secretaria Municipal de Transportes e Sistema Viário,
normatize o estacionamento de veículos em frente às escolas, nos horários
em que os alunos chegam e saem das mesmas. Justificativa: Os pais ou
responsáveis param seus veículos na frente das escolas, deixando-os ali

parados por minutos, causando transtornos ao trânsito no local. O ideal
seria permitir que os veículos parassem por alguns segundos, para que os
alunos deixassem os veículos, apenas. Os pais que necessitam descer
dos veículos parariam em locais onde seja permitido o estacionamento.
Para que, através da Secretaria Municipal de Transportes e Sistema Viário,
estude a implantação de estacionamento em 45º na Rua Tenente Apiaí,
entre as Ruas Santa Catarina e Castro Alves, onde funciona a Unimed de
Avaré. Justificativa: O estacionamento naquele local, atualmente, somen-
te é permitido em um dos lados da rua. O movimento de veículos que
necessitam de estacionamento no local vem aumentando, trazendo dificul-
dades para as pessoas que procuram aquele estabelecimento. O estaciona-
mento em 45º vai disponibilizar um maior número de vagas e trará satisfa-
ção às pessoas que ali necessitarem estacionar seus veículos.

RODIVALDO RIPOLI
Que seja oficiado a Secretaria Municipal da Saúde, comandada pela Dr.
Vicente José Schiavão, que determine a imediata retomada do Programa de
Saúde da Família (PSF) no Bairro Costa Azul e adjacências, mesmo tendo
que deslocar outra funcionária para a função, eis que a anterior se demitiu.
Justificativa: Quando da visita do Prefeito Municipal Sr. Rogélio Barchetti
Urrêa a esta Casa de Leis por ocasião da abertura dos trabalhos Legislati-
vos de 2009 no dia 02 de Fevereiro ele afirmou em alto e bom tom que havia
determinado que todos os contratos envolvendo funcionários do Programa
da Saúde da Família fossem renovados, pois um outro processo seletivo
demandaria um certo tempo, sem falar na demora do treinamento dos
novos integrantes do programa o que fatalmente prejudicaria as famílias
assistidas, fora os custos das demissões. Acontece que até o momento a
Secretaria Municipal da Saúde não designou ninguém para desempenhar
esta função no Bairro e as reclamações são em grande número.
Que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal Rogélio Barcheti Urrêa, para que
através da Secretaria da Saúde, comandada pela Dr. Vicente José Schia-
vão, solicite em caráter de urgência/urgentíssima, a quem de direito; Secre-
taria de Administração (Sr. João Batista Leme) ou Secretaria de Turismo
(Leonardo Pires Ripoli); que retire os objetos guardados no cômodo ao lado
da sala que serve de Consultório Médico do provisório “Postinho de Saúde”,
instalado na dependência do Camping Municipal, para assim abrigar as
pessoas que ali se aglomeram toda quarta-feira esperando atendimento.
Justificativa: o sistema de funcionamento é o seguinte: O munícipe liga
para o Posto de Saúde do Jardim Paineiras na Segunda-Feira para marcar
sua consulta. Na quarta-feira a fila começa a ser formada bem cedo, por
ordem de chegada, pois quem chegar quem chegar após às 07h30min horas
não será atendido pelo Profissional Médico que não inicia os trabalhos antes
das 08h00min horas. Ocorre que pelo número de pessoas precisando de
consulta, muitos ficam do lado de fora, ao relento, passando frio e tomando
chuva, o que poderia ser evitado com a simples medida de desocupação da
saleta ao lado e colocação de alguns bancos e cadeiras para elas sentarem.
Medida simples e justa, é bom que se frise.
Que seja oficiado a Secretaria do Meio Ambiente, comandada pela Sra.
Mirthes Yara Freitas Vieira, determine o pronto planejamento e a devida
execução do restante da arborização desta feita só com árvores frutífe-
ras de pequeno/médio porte, nas Ruas e Praças do Bairro Costa Azul I, II
e III e no Camping Municipal, como um todo, inclusive às margens do
pesqueiro, cujas frutas também servirão de comida para os peixes, além
dos pássaros e animais que por ali circulam. Justificativa: É comum
nesta área (Costa Azul - Camping) ver macaquinhos e tucanos destruindo
ninhos, comendo ovos e filhotinhos de pássaros por falta de frutas e/ou
outro tipo de alimentação. Infelizmente é a “Lei da Selva”, a cadeia alimen-
tar para a sobrevivência das espécies que não vai mudar, mas, podemos
amenizar o problema, dar nossa parcela de contribuição que a natureza
deve agradecer. Vale esclarecer que as mudas de árvores frutíferas a
serem plantadas podem ser formadas no viveiro Municipal ou adquiridas
mediante simples solicitação junto ao Horto Florestal (Engenheiro Hideo
Aoki) ou junto a Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de
São Paulo (Engenheiro Eliseu Ayres de Mello). Como árvore frutífera de
pequeno/médio porte podemos sugerir o plantio de goiaba, ameixa, pinha,
pitanga, mamão, acerola, pêssego, amora, entre outros.
Para que através da Secretaria de Transportes e Sistemas Viários, que tem
a sua frente o competente Secretário, Senhor Pedro Luiz de Souza, estude
a possibilidade de se fazer um sistema de valeta, no cruzamento da Rua
Mário Gomes Timóteo com a Rua Romeu Bretas, onde há uma erosão muito
grande devido ao acúmulo de água diariamente, pois assim não reteria água
e consequentemente não romperia a pavimentação asfáltica.
Para que através da Secretaria de Transportes e Sistemas Viários, que
tem a sua frente o competente Secretário, Senhor Pedro Luiz de Souza,
estude a possibilidade de se instalar um semáforo no cruzamento da Rua
Bahia com a Rua Pernambuco, pois no mesmo há um enorme transtorno,
principalmente, no horário de “pico” dos estudantes na parte da manhã e a
tarde. Justificativa: Sendo a cidade de Avaré uma cidade Turística em
expansão e esse local de grande volume de veículos nos respectivos
horários (manhã e tarde), a instalação desse semáforo ajudará a melhorar
o tráfego, sendo que assim os motoristas terão que obedecer a sinaliza-
ção fazendo com o que o trânsito flui normalmente.
Para que através do setor competente, atendendo a pedidos de muníci-
pes, providencie o reparo do piso de rolamento da Rua Rio Grande do Sul,
em frente ao número 1326 - Centro, o qual está cedendo em decorrência
das chuvas provocando acidentes.
Para que determine ao setor competente da administração que seja efetu-
ada limpeza na Praça Japonesa, tendo em vista que esta Vereadora
recebeu reclamações por parte de moradores circunvizinhos à praça.
Para que através do setor competente providencie reparos, na esquina
das Ruas Mato Grosso com a Espírito Santo, visto que nesse local
existem buracos e, por se tratar de uma via bastante movimentada está
colocando em risco a segurança de motoristas e pedestres.
Para que, através do setor competente, seja recuperado o piso da calçada
defronte ao número 1527, da Rua Pernambuco, onde existe um buraco
que pode causar acidentes a pedestres; e por se tratar de calçada existen-
te no centro comercial da cidade.
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Para que através do setor competente, estude a possibilidade de resolver
os problemas de enchentes na confluência da Rua Antonio Vicentini com
a Rua Marcos Guazzelli, atendendo às reivindicações de toda a população
do local, a qual fica apavorada toda vez que ocorre uma chuva, pois as
águas invadem suas residências, causando além do prejuízo material,
aborrecimentos e até problemas de saúde. Segue anexo, cópia fotográfi-
ca da última enchente, ocorrida recentemente, onde o Ilustre Prefeito
poderá verificar a veracidade da informação.

REQUERIMENTOS – SESSÃO 16-02-2009
JAIR ALVES FERREIRA – VICE-PRESIDENTE
Que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Rogélio Barcheti, para que o mesmo
designe equipe capacitada para vistoriar as instalações do PAS do Bairro
Bonsucesso. JUSTIFICATIVA:- Este Vereador, em visita às instalações
do referido PAS, tomou conhecimento de inúmeros problemas que o imó-
vel vem apresentando, tais como infiltrações e rachaduras nas paredes
de várias salas, pintura descascando, calhas entupidas, goteiras compro-
metendo as lâmpadas fluorescentes entre outros, e ainda necessidade de
recarga dos extintores que nem sequer possuem suporte para serem
afixados nos locais adequados. Ressalto também que este Vereador
estará acompanhando de perto as obras que se fazem necessárias em
caráter de urgência/urgentíssima.
Que seja oficiado votos de parabenização ao Sr. Bernábio, pela brilhante
organização do Baile Gaúcho realizado nas dependências da sede social do
Centro Avareense, na noite de sábado, dia 14 de fevereiro, evento que
novamente foi coroado de êxito a exemplo dos anteriores já organizados pelo
nosso amigo Bernábio que carinhosamente é apelidado de “gaúcho avareense”.
Que seja oficiado votos de parabenização ao Grupo Empresarial Gilberto
Filgueiras e Marina Porto Dourado, pela brilhante iniciativa em reativar o
Barco “Cidade de Avaré” para oferecer uma nova opção de lazer e turismo
aos avareenses e visitantes em geral. JUSTIFICATIVA - Com capacidade
para 120 pessoas, o “Cidade de Avaré” é uma embarcação de dois anda-
res dotada de bar, restaurante, solarium, banheiros e espaço para shows.
Os passeios oferecidos têm duração de duas a três horas e durante o
trajeto, muitas belezas naturais poderão ser observadas pelos passagei-
ros que contam ainda com guias especializados, total segurança com a
presença de membros do Corpo de Bombeiros que sempre acompanham
os turistas que quiserem nadar por ocasião das paradas do barco, enfim,
nossa cidade passa a contar com uma ótima opção de lazer num dos mais
belos cartões postais do Interior de São Paulo, e nada mais justo que esta
Egrégia Casa de Leis reconheça e apóie esse grandioso empreendimento
que ressurge para fomentar ainda mais o turismo comercial.
Que seja oficiado ao ilustre Deputado Federal ANTÔNIO CARLOS MEN-
DES THAME (PSDB) para que o mesmo procure incluir no Orçamento da
União emendas em prol da Estância Turística de Avaré, consignando o
valor de R$ 100.000, 00 (cem mil reais) junto aos Ministérios de Brasília,
recurso que será aplicado em obras de infraestrutura para o municípios,
tais como escolas, creches, centros comunitários para atividades de lazer
e cultura, postos de saúde, pavimentação de vias entre outras. JUSTIFI-
CATIVA: - A Estância Turística de Avaré é um dos mais importantes
municípios de porte médio do Estado de São Paulo e está localizado em
ponto estratégico. Portanto, quer merecer de Vossa Excelência, a devida
atenção em sua atividade parlamentar, por meio de medidas que favore-
çam a nossa população e o nosso desenvolvimento sócio-econômico.
Que seja oficiado ao ilustre Deputado Federal que seja oficiado ao ilustre
Deputado Federal ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB) para que o
mesmo procure incluir no Orçamento da União emendas em prol da Estân-
cia Turística de Avaré, consignando o valor de R$ 100.000, 00 (cem mil
reais) junto aos Ministérios de Brasília, recurso que será aplicado em obras
de infraestrutura para os municípios, tais como escolas, creches, centros
comunitários para atividades de lazer e cultura, postos de saúde, pavi-
mentação de vias entre outras. JUSTIFICATIVA: - A Estância Turística de
Avaré é um dos mais importantes municípios de porte médio do Estado de
São Paulo e está localizado em ponto estratégico. Portanto, quer merecer
de Vossa Excelência, a devida atenção em sua atividade parlamentar, por
meio de medidas que favoreçam a nossa população e o nosso desenvol-
vimento sócio-econômico.
Que seja oficiado ao ilustre Deputado Federal que seja oficiado ao ilustre
Deputado Federal ARLINDO CHINAGLIA (PT), para que o mesmo procure
incluir no Orçamento da União emendas em prol da Estância Turística de
Avaré, consignando o valor de R$ 100.000, 00 (cem mil reais) junto aos
Ministérios de Brasília, recurso que será aplicado em obras de infraestrutura
para os municípios, tais como escolas, creches, centros comunitários para
atividades de lazer e cultura, postos de saúde, pavimentação de vias entre
outras. JUSTIFICATIVA: - A Estância Turística de Avaré é um dos mais
importantes municípios de porte médio do Estado de São Paulo e está localiza-
do em ponto estratégico. Portanto, quer merecer de Vossa Excelência, a
devida atenção em sua atividade parlamentar, por meio de medidas que
favoreçam a nossa população e o nosso desenvolvimento sócio-econômico.
Que seja oficiado ao ilustre Deputado Federal que seja oficiado ao ilustre
Deputado Federal ARNALDO MADEIRA (PSDB), para que o mesmo procure
incluir no Orçamento da União emendas em prol da Estância Turística de
Avaré, consignando o valor de R$ 100.000, 00 (cem mil reais) junto aos
Ministérios de Brasília, recurso que será aplicado em obras de infraestrutura
para os municípios, tais como escolas, creches, centros comunitários para
atividades de lazer e cultura, postos de saúde, pavimentação de vias entre
outras. JUSTIFICATIVA: - A Estância Turística de Avaré é um dos mais
importantes municípios de porte médio do Estado de São Paulo e está localiza-
do em ponto estratégico. Portanto, quer merecer de Vossa Excelência, a
devida atenção em sua atividade parlamentar, por meio de medidas que
favoreçam a nossa população e o nosso desenvolvimento sócio-econômico.
Que seja oficiado ao ilustre Deputado Federal que seja oficiado ao ilustre
Deputado Federal CELSO RUSSOMANO (PP), para que o mesmo procure
incluir no Orçamento da União emendas em prol da Estância Turística de
Avaré, consignando o valor de R$ 100.000, 00 (cem mil reais) junto aos
Ministérios de Brasília, recurso que será aplicado em obras de infraestrutura

para os municípios, tais como escolas, creches, centros comunitários para
atividades de lazer e cultura, postos de saúde, pavimentação de vias entre
outras. JUSTIFICATIVA: - A Estância Turística de Avaré é um dos mais
importantes municípios de porte médio do Estado de São Paulo e está localiza-
do em ponto estratégico. Portanto, quer merecer de Vossa Excelência, a
devida atenção em sua atividade parlamentar, por meio de medidas que
favoreçam a nossa população e o nosso desenvolvimento sócio-econômico.
Que seja oficiado ao ilustre Deputado Federal que seja oficiado ao ilustre
Deputado Federal DUARTE NOGUEIRA (PSDB), para que o mesmo procure
incluir no Orçamento da União emendas em prol da Estância Turística de
Avaré, consignando o valor de R$ 100.000, 00 (cem mil reais) junto aos
Ministérios de Brasília, recurso que será aplicado em obras de infraestrutura
para os municípios, tais como escolas, creches, centros comunitários para
atividades de lazer e cultura, postos de saúde, pavimentação de vias entre
outras. JUSTIFICATIVA: - A Estância Turística de Avaré é um dos mais
importantes municípios de porte médio do Estado de São Paulo e está localiza-
do em ponto estratégico. Portanto, quer merecer de Vossa Excelência, a
devida atenção em sua atividade parlamentar, por meio de medidas que
favoreçam a nossa população e o nosso desenvolvimento sócio-econômico.
Que seja oficiado ao ilustre Deputado Federal que seja oficiado ao ilustre
Deputado Federal JORGE TADEU MUDALEN (DEM), para que o mesmo
procure incluir no Orçamento da União emendas em prol da Estância Turística
de Avaré, consignando o valor de R$ 100.000, 00 (cem mil reais) junto aos
Ministérios de Brasília, recurso que será aplicado em obras de infraestrutura
para os municípios, tais como escolas, creches, centros comunitários para
atividades de lazer e cultura, postos de saúde, pavimentação de vias entre
outras. JUSTIFICATIVA: - A Estância Turística de Avaré é um dos mais
importantes municípios de porte médio do Estado de São Paulo e está localiza-
do em ponto estratégico. Portanto, quer merecer de Vossa Excelência, a
devida atenção em sua atividade parlamentar, por meio de medidas que
favoreçam a nossa população e o nosso desenvolvimento sócio-econômico.
Que seja oficiado ao ilustre Deputado Federal que seja oficiado ao ilustre
Deputado Federal JOSÉ ANÍBAL (PSDB), para que o mesmo procure incluir
no Orçamento da União emendas em prol da Estância Turística de Avaré,
consignando o valor de R$ 100.000, 00 (cem mil reais) junto aos Ministérios
de Brasília, recurso que será aplicado em obras de infraestrutura para os
municípios, tais como escolas, creches, centros comunitários para ativida-
des de lazer e cultura, postos de saúde, pavimentação de vias entre outras.
JUSTIFICATIVA: - A Estância Turística de Avaré é um dos mais importan-
tes municípios de porte médio do Estado de São Paulo e está localizado em
ponto estratégico. Portanto, quer merecer de Vossa Excelência, a devida
atenção em sua atividade parlamentar, por meio de medidas que favore-
çam a nossa população e o nosso desenvolvimento sócio-econômico.
Que seja oficiado à ilustre Deputada Federal que seja oficiado à ilustre Depu-
tado Federal LUÍZA ERUNDINA (PSB), para que a mesma procure incluir no
Orçamento da União emendas em prol da Estância Turística de Avaré, consig-
nando o valor de R$ 100.000, 00 (cem mil reais) junto aos Ministérios de
Brasília, recurso que será aplicado em obras de infraestrutura para o municípi-
os, tais como escolas, creches, centros comunitários para atividades de lazer
e cultura, postos de saúde, pavimentação de vias entre outras. JUSTIFICATI-
VA: - A Estância Turística de Avaré é um dos mais importantes municípios de
porte médio do Estado de São Paulo e está localizado em ponto estratégico.
Portanto, quer merecer de Vossa Excelência, a devida atenção em sua ativida-
de parlamentar, por meio de medidas que favoreçam a nossa população e o
nosso desenvolvimento sócio-econômico.
Que seja oficiado ao ilustre Deputado Federal que seja oficiado ao ilustre
Deputado Federal MICHEL TEMER (PMDB), Excelentíssimo Presidente da
Câmara dos Deputados, para que o mesmo procure incluir no Orçamento da
União emendas em prol da Estância Turística de Avaré, consignando o
valor de R$ 100.000, 00 (cem mil reais) junto aos Ministérios de Brasília,
recurso que será aplicado em obras de infraestrutura para os municípios,
tais como escolas, creches, centros comunitários para atividades de lazer
e cultura, postos de saúde, pavimentação de vias entre outras. JUSTIFI-
CATIVA: - A Estância Turística de Avaré é um dos mais importantes muni-
cípios de porte médio do Estado de São Paulo e está localizado em ponto
estratégico. Portanto, quer merecer de Vossa Excelência, a devida atenção
em sua atividade parlamentar, por meio de medidas que favoreçam a
nossa população e o nosso desenvolvimento sócio-econômico.
Que seja oficiado ao ilustre Deputado Federal que seja oficiado ao ilustre
Deputado Federal MILTON MONTI (PR), para que o mesmo procure incluir
no Orçamento da União emendas em prol da Estância Turística de Avaré,
consignando o valor de R$ 100.000, 00 (cem mil reais) junto aos Ministérios
de Brasília, recurso que será aplicado em obras de infraestrutura para os
municípios, tais como escolas, creches, centros comunitários para ativida-
des de lazer e cultura, postos de saúde, pavimentação de vias entre outras.
JUSTIFICATIVA: - A Estância Turística de Avaré é um dos mais importan-
tes municípios de porte médio do Estado de São Paulo e está localizado em
ponto estratégico. Portanto, quer merecer de Vossa Excelência, a devida
atenção em sua atividade parlamentar, por meio de medidas que favore-
çam a nossa população e o nosso desenvolvimento sócio-econômico.
Que seja oficiado ao ilustre Deputado Federal PAULO MALUF (PP), para
que o mesmo procure incluir no Orçamento da União emendas em prol da
Estância Turística de Avaré, consignando o valor de R$ 100.000, 00 (cem
mil reais) junto aos Ministérios de Brasília, recurso que será aplicado em
obras de infraestrutura para os municípios, tais como escolas, creches,
centros comunitários para atividades de lazer e cultura, postos de saúde,
pavimentação de vias entre outras. JUSTIFICATIVA: - A Estância Turísti-
ca de Avaré é um dos mais importantes municípios de porte médio do
Estado de São Paulo e está localizado em ponto estratégico. Portanto,
quer merecer de Vossa Excelência, a devida atenção em sua atividade
parlamentar, por meio de medidas que favoreçam a nossa população e o
nosso desenvolvimento sócio-econômico.
Que seja oficiado ao ilustre Deputado Federal PAULO RENATO SOUZA
(PSDB), para que o mesmo procure incluir no Orçamento da União emen-
das em prol da Estância Turística de Avaré, consignando o valor de R$
100.000, 00 (cem mil reais) junto aos Ministérios de Brasília, recurso que
será aplicado em obras de infraestrutura para os municípios, tais como

escolas, creches, centros comunitários para atividades de lazer e cultura,
postos de saúde, pavimentação de vias entre outras. JUSTIFICATIVA: - A
Estância Turística de Avaré é um dos mais importantes municípios de
porte médio do Estado de São Paulo e está localizado em ponto estratégi-
co. Portanto, quer merecer de Vossa Excelência, a devida atenção em
sua atividade parlamentar, por meio de medidas que favoreçam a nossa
população e o nosso desenvolvimento sócio-econômico.
Que seja oficiado ao ilustre Deputado Federal RENATO AMARY (PSDB), para
que o mesmo procure incluir no Orçamento da União emendas em prol da
Estância Turística de Avaré, consignando o valor de R$ 100.000, 00 (cem mil
reais) junto aos Ministérios de Brasília, recurso que será aplicado em obras de
infraestrutura para os municípios, tais como escolas, creches, centros comu-
nitários para atividades de lazer e cultura, postos de saúde, pavimentação de
vias entre outras. JUSTIFICATIVA: - A Estância Turística de Avaré é um dos
mais importantes municípios de porte médio do Estado de São Paulo e está
localizado em ponto estratégico. Portanto, quer merecer de Vossa Excelência,
a devida atenção em sua atividade parlamentar, por meio de medidas que
favoreçam a nossa população e o nosso desenvolvimento sócio-econômico.
Que seja oficiado ao ilustre Deputado Federal VALDEMAR COSTA NETO
(PR), para que o mesmo procure incluir no Orçamento da União emendas
em prol da Estância Turística de Avaré, consignando o valor de R$
100.000, 00 (cem mil reais) junto aos Ministérios de Brasília, recurso que
será aplicado em obras de infraestrutura para os municípios, tais como
escolas, creches, centros comunitários para atividades de lazer e cultura,
postos de saúde, pavimentação de vias entre outras. JUSTIFICATIVA: - A
Estância Turística de Avaré é um dos mais importantes municípios de
porte médio do Estado de São Paulo e está localizado em ponto estratégi-
co. Portanto, quer merecer de Vossa Excelência, a devida atenção em
sua atividade parlamentar, por meio de medidas que favoreçam a nossa
população e o nosso desenvolvimento sócio-econômico.
Que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Sr. Rogélio Barchetti, para que o
mesmo solicite do Sr. “Miras” devolução de todo material publicitário entre
outros relativos à Fest Country, tendo em vista que o referido executava
serviços à Comissão Organizadora do evento.
Que seja oficiado à Secretaria Municipal da Saúde, para que a mesma
informe a esta Casa de Leis se procede as reclamações contra o Pronto
Socorro Municipal de que os sanitários públicos estão mal cuidados e com
falta de produtos como papel higiênico, sabonetes entre outros gêneros
que são indispensáveis aos usuários.

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON – 1ª SECRETÁRIA
Que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal Rogélio Barcheti Urrêa, para que
através do setor competente proceda levantamento de todas as áreas
verdes existentes na Zona Urbana deste município. E que seja enviado
relatório consubstanciado para portarias indicação de projeto de lei.
Que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal Rogélio Barcheti Urrêa, Para que
através do setor competente esteja estudando a possibilidade de implanta-
ção de temporizadores em todos os telefones públicos do município.
Para que através do setor competente, proceda estudos para implantação de
ATI (Academia da terceira Idade) que consiste em aparelhos fixos para exercí-
cios físicos de adultos em locais pré determinados, tais como CAIC, sendo que
referidos aparelhos possuem orientações especificas para sua utilização.
Que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal Rogélio Barcheti Urrêa para que
através do setor competente seja elaborado levantamento depor meio de inven-
tário para que tenha-se conhecimento de todo equipamento existente no Pronto
Socorro Municipal, bem como da real necessidade de equipamento do mesmo.
Que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal Rogélio Barcheti Urrêa,
para que através do setor competente esteja disponibilizando uma equipe
de trabalho noturno, para atuarem no serviço de manutenção e limpeza de
veículos que trafegam no período diurno.
Que seja Oficiados Votos de Aplausos e Parabenização a senhora Secre-
tária do Meio Ambiente Mirthes de Freitas Vieira pela belíssima iniciativa a
respeito da conferencia sobre as Mudanças climáticas.
Ao Senhor Prefeito Municipal Rogélio Barcheti Urrêa para que estude a
possibilidade de equiparação dos salários dos professores monitores e
efetivos aos professores de Educação Básica I.
Que seja Oficiado votos de Aplausos e parabenização ao Prefeito Maurí-
cio Pintenrich, Ex Prefeito de Piraju, da Subprefeitura do Butantã, Por ter
assumido a Subprefeitura de Vila Mariana Capital de São Paulo.
Que seja oficiado votos de aplausos e parabenização ao Dr. Luiz Fernando
Gagliardi Ferreira pela belíssima palestra a cerca da questão do meio ambiente.
Que seja oficiado Votos de aplausos e parabenização ao Dr. Luiz Fernando
Ortiz pela belíssima palestra a cerca das questões do meio ambiente.
Que seja oficiado votos de parabenização e aplausos ao Deputado Antonio
Carlos Mendes Thame pela brilhante palestra a cerca do aquecimento global.
Que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal Rogélio Barcheti Urrêa para
que através do setor competente esteja encaminhando a esta casa de leis
cópia de filmagem do último final de semana, referente as atividades no
que tange entrada e saída no período noturno da Garagem Municipal.
Que seja oficiado ao Dr. Lair Alberto Soares Krãhenbuhl Mui Digno Secre-
tário da Habitação do Estado de São Paulo, votos de comprimentos e
agradecimentos pela receptividade com a comitiva de Vereadores e Che-
fe do Executivo Avareense, quando na oportunidade ouvimos do brilhante
Secretário explanação a cerca de parte do trabalho desenvolvido por tão
importante Secretaria para propiciar a capacitação dos municípios para
desenvolvimento de projetos habitacionais.
Que seja oficiado aos servidores deste legislativo com destaque ao ser-
vidor Sr. Antônio Ferreira da Silva, vulgo Tatu, votos de comprimento pela
competência e pelo brilhante profissionalismo desempenhado no exercí-
cio de suas funções.

JÚLIO CÉSAR THEODORO – 2º SECRETÁRIO
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de parabenização a
todos os repórteres que trabalham no jornal eletrônico A BIGORNA, pela
passagem do DIA DO REPORTER comemorado no dia 16 de fevereiro,
ressaltando a importância desses profissionais em levar até os leitores que
navegam pela Internet os principais acontecimentos de nossa cidade e região.
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Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de parabeniza-
ções ao município de Taguaí que no dia 18 de fevereiro completará 50
anos de sua emancipação. Nossos votos de parabenizações a todos os
munícipes desta acolhedora cidade.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de parabenização
a todos os repórteres que trabalham no jornal FOLHA DE AVARÉ, pela
passagem do DIA DO REPORTER comemorado no dia 16 de fevereiro,
ressaltando a importância desses profissionais em levar até os leitores os
principais acontecimentos de nossa cidade e região.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de parabenização a
todos os repórteres que trabalham no jornal eletrônico AVARENEWS, pela
passagem do DIA DO REPORTER comemorado no dia 16 de fevereiro,
ressaltando a importância desses profissionais em levar até os leitores que
navegam pela Internet os principais acontecimentos de nossa cidade e região.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de parabenização
a todos os repórteres que trabalham no jornal A COMARCA REGIONAL,
pela passagem do DIA DO REPORTER comemorado no dia 16 de feve-
reiro, ressaltando a importância desses profissionais em levar até os
leitores os principais acontecimentos de nossa cidade e região.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de parabenização a
todos os repórteres que trabalham no setor de jornalismo da RADIO PANO-
RAMA FM, pela passagem do DIA DO REPORTER comemorado no dia 16
de fevereiro, ressaltando a importância desses profissionais em levar até
os ouvintes os principais acontecimentos de nossa cidade e região.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de parabenização a
todos os repórteres que trabalham no setor de jornalismo da RADIO PAU-
LISTA FM, pela passagem do DIA DO REPORTER comemorado no dia 16
de fevereiro, ressaltando a importância desses profissionais em levar até
os ouvintes os principais acontecimentos de nossa cidade e região.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de parabenização
a todos os repórteres que trabalham no setor de jornalismo da RADIO
AVARÉ, pela passagem do DIA DO REPORTER comemorado no dia 16 de
fevereiro, ressaltando a importância desses profissionais em levar até os
ouvintes os principais acontecimentos de nossa cidade e região.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de parabenização a
todos os repórteres que trabalham no setor de jornalismo da RADIO INTE-
RATIVA FM, pela passagem do DIA DO REPORTER comemorado no dia 16
de fevereiro, ressaltando a importância desses profissionais em levar até
os ouvintes os principais acontecimentos de nossa cidade e região.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de parabenização
a todos os repórteres que trabalham no jornal SEMANARIO DO MUNICI-
PIO, pela passagem do DIA DO REPORTER comemorado no dia 16 de
fevereiro, ressaltando a importância desses profissionais em levar até os
leitores os principais acontecimentos de nossa cidade e região.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de parabenização a
todos os repórteres que trabalham no setor de jornalismo da RADIO CIDA-
DANIA FM, pela passagem do DIA DO REPORTER comemorado no dia 16
de fevereiro, ressaltando a importância desses profissionais em levar até
os ouvintes os principais acontecimentos de nossa cidade e região.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de parabenização a
todos os repórteres que trabalham no jornal eletrônico OGUNHÊ, pela passa-
gem do DIA DO REPORTER comemorado no dia 16 de fevereiro, ressaltan-
do a importância desses profissionais em levar até os leitores que navegam
pela Internet os principais acontecimentos de nossa cidade e região.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de parabenização
a todos os repórteres que trabalham no jornal SUDOESTE DO ESTADO,
pela passagem do DIA DO REPORTER comemorado no dia 16 de feve-
reiro, ressaltando a importância desses profissionais em levar até os
leitores os principais acontecimentos de nossa cidade e região.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de parabenização
a todos os repórteres que trabalham no jornal A VOZ DO VALE, pela
passagem do DIA DO REPORTER comemorado no dia 16 de fevereiro,
ressaltando a importância desses profissionais em levar até os leitores os
principais acontecimentos de nossa cidade e região.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de parabenização
a todos os repórteres que trabalham no JORNAL POPULAR, pela passa-
gem do DIA DO REPORTER comemorado no dia 16 de fevereiro, ressal-
tando a importância desses profissionais em levar até os leitores os
principais acontecimentos de nossa cidade e região.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de parabeniza-
ções a todos os profissionais que integram o quadro do Ministério Publico,
em razão da passagem do Dia Nacional do Ministério Público comemorado
no ultimo dia 13 de Fevereiro.
Que seja oficiado a Empresa de Telefonia Telefônica providências no
sentido de consertar os telefones públicos (orelhões) do Bairro Bonsuces-
so, pois diversos moradores do referido bairro tem reclamado pois sempre
que precisam usar o “orelhão” o mesmo se apresenta com defeito não
podem ser utilizado.

CARLOS ALBERTO ESTATI
Seja oficiado a Secretaria do Meio Ambiente, Srª Mirtes Iara Freitas Vieira,
que determine data e horário em caráter urgente urgentíssimo, para junto
com demais vereadores desta casa, interessados, fiscalizar os trabalhos
e gerenciamento do aterro sanitário do município, atualmente confiados
sob contrato a empresa “Monte Azul”, visto este vereador após varias
denuncias de munícipes moradores das imediações ter visitado o local, e
constatados a veracidade das mesmas, tais como serviços incompletos,
maquinários inadequados, mão de obra precária etc., deixando assim a
população vulnerável a varias moléstias diante do lixo exposto no local.

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
Solicitar da EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) apresen-
tar as razões pelas quais as vias públicas do Conjunto Habitacional CID
FERREIRA, inaugurado recentemente, não têm ainda os seus CEP’s.
Segundo a Empresa TELEFONICA a não existência desses CEP’s está
impedindo os moradores de terem instalados os seus aparelhos telefôni-
cos residenciais.

Solicitar informações a respeito dos motivos da não implementação do
asfaltamento das vias públicas do Conjunto Habitacional CID FERREI-
RA, recentemente inaugurado. Justifica-se esse pedido diante das infor-
mações de que a verba já teria sido enviada para esta finalidade.
Do Exmo. Sr. Prefeito Rogélio Barchetti Urrêa informações sobre o anda-
mento das obras de interligação das Ruas Mato Grosso e Goiás, projeta-
das pelo Governo Anterior. É bom lembrar que para realização desse
projeto uma Escola foi demolida e uma residência foi desapropriada,
apesar dos protestos de mães de alunos e da comunidade.
Solicitar da empresa SPVIAS estudar as possibilidades de abertura de
acesso à SP 255 da Rua João Paixão.
Que seja consignado em ata o pedido de informações desta Casa sobre
as providências até agora tomadas pelo Poder Executivo no sentido de
colocar em prática a Lei nº 306, de 22 de agosto de 2002, que proíbe a
utilização de animais em espetáculos circenses no Município de Avaré.
Que seja consignado em ata que o Poder Executivo promova as medidas
necessárias para o permanente e efetivo cumprimento da Lei nº 109, de
10 de julho de 2001, que institui as Comissões Internas de Prevenção
Contra Acidentes.
Informações a respeito da contratação de empresas e shows com artistas
contratados para prestar seus serviços à Prefeitura para abrilhantar os
eventos programados para o Camping Municipal e a Praça da Paz, nos
dias de Carnaval.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Sejam consignados em ata de nossos trabalhos VOTOS DE PARABENIZA-
ÇÃO e de muita saúde ao Reverendíssimo Senhor Arcebispo Aloísio José
Leal Pena, pela sua notória atuação durante o período em que esteve à
frente da Arquidiocese de Botucatu, cujo desligamento se deu devido à sua
aposentadoria do cargo de representante maior da referida Arquidiocese.
Sejam consignados em ata de nossos trabalhos VOTOS DE PARABENIZA-
ÇÃO e profícua gestão ao Reverendíssimo Senhor Arcebispo Maurício Grotto
de Campos, novo arcebispo da Arquidiocese de Botucatu, recém nomeado,
arquidiocese esta que contempla as igrejas católicas no nosso município.
Seja oficiado à CPFL, para que estude a implantação de instalação subter-
rânea de fios e cabos elétricos na iluminação pública.
Justificativa: A presente propositura tem várias justificativas. Uma delas
é que a poluição visual dos fios que cortam as ruas da cidade é grande.
Além disso, existe grande insegurança com relação a fios e cabos, que
podem se soltar e provocar acidentes. Também é importante considerar
que é difícil a convivência entre as árvores e cabos e fios elétricos.
Diversas cidades, pelo mundo afora, adotam esta prática, trazendo segu-
rança, visual limpo e modernidade. Alguns postes de energia elétrica da Av.
Misael Eufrásio Leal possuem este sistema. Caso não seja possível efetu-
ar a instalação subterrânea de fios e cabos em todo o município, solicito que
este sistema comece a ser implantado nos loteamentos que serão constru-
ídos e nas ruas que receberão asfaltamento ou troca de piso.
Seja oficiado ao Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, Sr.
Rogélio Barchetti, para que autorize que os vereadores desta Casa façam
uma investigação do estado real de conservação dos veículos da frota
municipal, na Garagem Municipal, com documentação fotográfica e auxí-
lio dos servidores que lá trabalham, dos diversos setores, para que forne-
çam as informações reais e necessárias a este levantamento.
Seja oficiado ao Secretário Municipal da Saúde, para que informe a esta
Casa de Leis os motivos que levaram ao cancelamento da realização das
cirurgias de catarata pelo Dr. José Antonio Batista Junior, da Clínica Santa
Isabel (CSI), e quais as perspectivas para a continuidade do atendimento
nessa especialidade, visto que os pacientes que necessitam deste tipo de
cirurgia são numerosos e o encaminhamento dos mesmos para fazerem a
cirurgia em Botucatu não nos parece o mais adequado.
Seja oficiado ao Setor de Cadastro da Prefeitura Municipal de Avaré, para
que envie a esta Casa de Leis as seguintes informações sobre o imóvel
localizado na Av. Misael Eufrásio Leal, ao lado da Sabesp, confrontando-
se com a Rua Abílio Garcia e com o Ribeirão Lageado: a quem pertence
aquela área, qual a classificação daquela área e se na área pode ser
realizada alguma edificação.
Seja oficiado à Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e
à concessionária SPVIAS - Rodovias Integradas do Oeste S/A, para que
informem a esta Casa de Leis quais providências foram tomadas no
sentido de implantar medidas para reduzir a velocidade dos veículos que
trafegam na Rodovia João Mellão (SP-255), especificamente no trecho
que compreende o perímetro urbano de Avaré, entre o km 255 e o km 261.
Justificativa: A implantação de medidas para reduzir a velocidade no
referido trecho da SP-255 já havia sido solicitada, em 2007, pelo então
vereador Rico Barreto, através do requerimento n? 2223 (13/08/2007)
destinado à concessionária SPVias - Rodovias Integradas do Oeste, e de
ofício entregue Engenheiro José Carlos Navas, Gerente de Segurança e
Sinalização da Artesp, no dia 06 de dezembro de 2007.
Em resposta ao ofício, a Artesp enviou correspondência (OF.CGD 0005/
08) ao vereador Rico Barreto, com data de 07/01/2008, informando que
o assunto havia sido apreciado pela área técnica competente, que soli-
citou que a SPVIAS realizasse, num prazo de 30 dias, apresentasse
resultado de um estudo de viabilidade visando a regulamentação da
velocidade máxima em 80 km/hora, para o trecho entre o km 255 e o km
261 da Rodovia.
Seja oficiado ao Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré,
Sr. Rogélio Barchetti, reiterando os requerimentos n?s 1033, 1034 e
1036, formulados pelo então vereador José Ricardo Cardozo, Barreto
em 2008, para que informe a esta Casa de Leis qual o número dos
processos licitatórios que geraram a contratação das empresas que
executaram todas as obras de assentamento de mosaico português
durante a gestão anterior (período de janeiro/2005 a dezembro/2008),
a quantidade em metros quadrados de mosaico português que foi
assentado neste período, o nome das empresas que foram contrata-
das pela Prefeitura de Avaré para a execução das referidas obras e
se ainda existe algum serviço executado pelas empresas contratadas
que ainda não foi pago.

RODIVALDO RIPOLI
Que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal Rogélio Barcheti Urrêa, atra-
vés do setor competente, pedido de informação a respeito das providên-
cias que estão sendo tomadas para criar a Sub-Prefeitura do bairro Costa
Azul, às margens da represa de Jurumirim. Justificativa: Apesar de a
Câmara Municipal ter aprovado recentemente o cargo de chefe de servi-
ços do Costa Azul, percebemos que de nada adiantou tais providências,
pois a equipe de funcionários ali alocados, é pequena e o Bairro Costa Azul
cresce dia a dia. O matagal está cobrindo as Ruas e Avenidas do citado
Bairro, que não tem posto de Correios, Creche, Posto Bancário, apesar do
grande número de moradores que ali residem. É extremamente necessário
que o Sr. Prefeito envide esforços para criar a Sub-Prefeitura para atender
o bairro, com equipe de funcionários suficientes e maquinários como
retro-escavadeira, caminhão, etc. Pois só assim, entendemos que os
moradores serão realmente respeitados como cidadãos. Solicitamos tam-
bém ao Sr. Prefeito Municipal, que contrate uma equipe de trabalhadores
temporários, aproveitando a mão de obra ociosa de moradores do próprio
Bairro Costa Azul, pois assim sendo, os gastos a municipalidade serão
diminuídos, pois não haverá necessidade de se gastar com combustível
e outras despesas, quando se leva equipes de Avaré para o Bairro ,
distante cerca de 20 quilômetros.
Que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal Rogélio Barcheti Urrêa, atra-
vés do setor competente, pedido de informação a respeito da situação
caótica em que se encontra o Cemitério Municipal, que além da falta de
espaço para Sepultamentos, também gasta aproximadamente R$ 10 mil
reais no consumo de água por ano, a saber;
01) A municipalidade tem intenção de adquirir outra área para resolver o
problema de super lotação do Cemitério Municipal de Avaré.?
02) Se existe tais intenções, quando é que isso poderá acorrer?
03) A Municipalidade tem intenção de construir um poço artesiano no
Cemitério, haja vista que para isso se gasta em torno de R$ 5 mil reais
para a construção do mesmo fazendo com que diminua os gastos anuais
no pagamento do consumo de água? Justificativa: O campo Santo de
Avaré encontra em situação extremamente preocupante, podendo nos
próximos meses não haver mais espaço para o sepultamento, por isso,
nossa preocupação em saber do Município, as providências cabíveis no
caso. Entendemos também que a Municipalidade bem poderia instalar um
poço artesiano no Cemitério, pois segundos funcionários, se gasta cerca
de R$ 10 mil reais por ano só no consumo de água.
Que seja oficiado ao Governador do Estado de São Paulo, Excelentíssimo
Senhor Dr. José Serra, através do setor competente, pedido de informa-
ção sobre a pavimentação asfáltica ou recapeamento da rodovia Salim
Antonio Curiati, que liga Avaré à Cerqueira César, a saber:
1) O Exmo. Sr. Governador tem planos para recapear a citada rodovia?
2) Se positivo, quando é que as obras deverão ser iniciadas?
Justificativa: A rodovia em questão encontra-se em péssimo estado de
conservação e por várias vezes, acidentes deixaram vítimas fatais, no
trecho entre Cerqueira César e Avaré, onde o trânsito de veículos e
caminhões é bastante pesado. Além do mais, a Penitenciária da Barra
Grande fica às margens da rodovia, e constantemente viaturas oficiais
trafegam pelo local, correndo sérios riscos.
Que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal Rogélio Barcheti Urrêa,
através do setor competente, pedido de informação sobre o funcionamen-
to do Plantão Médico à distância, junto ao Pronto Socorro Municipal da
Estância Turística de Avaré, a saber:
(01) Quando tal Programa iniciou suas atividades na área da Saúde em Avaré.
(02) Quais os Médicos Especialistas que atendem quando solicitados.
(03) Qual o salário pago a cada Profissional.
(04) Se no caso de algum Profissional que atende na área estiver realizando
outras atividades quando chamado, quais as providências que são tomadas.
Justificativa: Em virtude de supostas acusações entre Profissionais Mé-
dicos recentemente exibidas pela imprensa, a população é que vem so-
frendo as consequências, e é incrível a quantidade de reclamações com
relação a falta de Médicos na área da Saúde de Avaré, principalmente no
atendimento à distância junto ao Pronto Socorro Municipal, onde o Povo
alega que Profissionais Médicos tem demorado horas para atender, em
virtude de estarem fazendo outras coisas quando solicitados, e principal-
mente também com relação à falta de Médicos nos Postos de Saúde.
Que seja oficiado votos de parabenização e aplausos ao Excelentíssimo
Deputado Estadual Sr. Antonio Salim Curiati pela passagem de seu ani-
versário transcorrido na data de 12 de fevereiro, oportunidade em que o
Ilustre Avareense comemorou 81 anos de idade. Esta Egrégia Casa de
Leis tem gratidão eterna para com Vossa Excelência por todas as conquis-
tas atribuídas em seu nome em prol de nossa querida Estância Turística,
pois na condição de membro do Parlamento Paulista, Vossa Excelência
sempre esteve de portas abertas para receber a nós, Vereadores, repre-
sentantes diretos dessa maravilhosa população avareense que sabe retri-
buir através do voto os grandes feitos creditados pelo nobre Deputado.
Seja oficiado ao Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, Sr.
Rogélio Barchetti, para que através do setor competente, tome as devi-
das providências em relação a Empresa Viação Vale do Paranapanema
(V.V.P.L), no sentido em que a citada Empresa possui Sessenta (60)
funcionários que estão com o pagamento atrasado em torno de 60 dias e
que segundo, o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de São Manuel e
Região, a mesma não está recolhendo o fundo de garantia (FGTS) confor-
me documento em anexo. Também com relação aos ônibus, que segundo
os próprios funcionários, estão em péssimas condições de freios e outros
problemas mecânicos que torna os mesmos sem condições de trafega-
rem pela cidade, fazendo com que a citada Empresa possa causar insegu-
rança aos nossos cidadãos Avareenses.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, VOTOS DE APLAUSOS
E PARABENIZAÇÕES, ao Secretário Municipal de Cultura, Gilson Câma-
ra, pela realização do evento denominado “ I ENCINA -  Encontro Cinema-
tográfico de Avaré”,  realizado entre os dias 12 a 14 de fevereiro do
corrente ano.
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Que sejam consignados em ata de nossos trabalhos VOTOS DE APLAU-
SOS e PARABENIZAÇÕES à CPFL Santa Cruz, pela brilhante iniciativa
em repassar aos CMDCAs - Conselhos Municipais dos Direitos da Criança
e do Adolescente recursos provenientes de parte do imposto de renda.
Que seja oficiado à Secretária Municipal da Educação, Sra. Rosita M. C.
S. Barros, atendendo a pedido das representantes das creches, para que
a mesma designe dia, hora e local para esclarecimentos com relação aos
repasses das Creches do município.
Que seja oficiado ao Presidente da FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIO-
NAL DE AVARÉ - FREA, Sr. Pedro Oliveira, solicitando a convocação do
Conselho para deliberar a respeito da retirada da bolsa vitalícia do Sr. José
Antonio Monte e de todos os seus familiares.

COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Saúde estará atendendo nesse “Car-
naval”, no Camping Municipal, Costa Azul e na Praça da Paz com
equipe montada com ambulância, enfermagem, primeiros socor-
ros e orientação básica sobre uso de preservativos.

A Secretaria Municipal de Saúde em parceria com  a Santa
Casa de Misericórdia de Avaré realizará uma nova Campa-
nha de Doação de Sangue no dia 26 de Fevereiro, das 8h ás
12h, na Loja Maçônica Nazareth, sito á Rua Rio de Janeiro,
1751 – Centro – Avaré/SP

SECRETARIA DE SAÚDE

PROCESSO SELETIVO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO
PÚBLICO Nº 006/2009

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Pau-
lo, comunica que haverá um processo seletivo simplificado para
a contratação por prazo determinado, de acordo com a Lei Mu-
nicipal nº 35/89 e 379/99, a saber:
I-
VAGAS EMPREGO REQUISITO Carga Horária

Semanal
10 PEB I Habilitação específica 24 h/a

para o magistério
Salário Taxa de Inscrição
R$ 585,65 R$ 20,00
II- DAS INSCRIÇÕES
1. PERÍODO – HORÁRIO – LOCAL
Os interessados poderão inscrever-se nos dias 26, 27  de feverei-
ro e 02 e 03 de março de 2009, das 9:00 às 16:00hs, no Departa-
mento de Recursos Humanos da Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, na rua Rio Grande do Sul, nº 1810, centro, Avaré.
2. DOCUMENTOS QUE O CANDIDATO DEVERÁ ENTREGAR NO
ATO DA INSCRIÇÃO
a) Comprovante do recolhimento da taxa de inscrição;
b) cópia do documento de identidade;
c) requerimento fornecido pela Prefeitura;
d) ficha de títulos para candidatos que possuem cursos para
contagem de título, nos termos do inciso IV, deste edital
III – DAS PROVAS
1. A prova será realizada na EMEF Anna Novaes, EMEF Anna
Novaes de Carvalho,  localizada  à  Rua  Paraná nº 2155, bairro
do Braz, bairro do Braz, às 19h00  do  dia  04 de março de 2009,
com duração de até 3 (três) horas.
2. A prova será escrita e contará de testes de múltipla escolha,
com base no conteúdo programático, com valor total de 100,0
(cem) pontos, sendo considerado aprovado o candidato que
obtiver 50,0 (cinqüenta) pontos ou mais.
IV – DAS INFORMAÇÕES
1. O Edital completo, bem como o conteúdo programático, será
fixado no átrio do Centro Administrativo.
Avaré, 20 de fevereiro de 2009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO
PÚBLICO Nº 007/2009

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Pau-
lo, comunica que haverá um processo seletivo simplificado para
a contratação por prazo determinado, de acordo com a Lei Mu-
nicipal nº 35/89 e 379/99, a saber:
I-
VAGAS EMPREGO REQUISITO Carga Horária

Semanal
50 Cozinheiro Ensino Fundamental 40 h

 Incompleto – mínimo 4ª série
Referência Taxa de Inscrição
5 R$ 15,00
II- DAS INSCRIÇÕES
1. PERÍODO – HORÁRIO – LOCAL
Os interessados poderão inscrever-se nos dias 26, 27  de feve-
reiro de 2009, das 9:00 às 16:00hs, no Departamento de Recur-
sos Humanos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, na
rua Rio Grande do Sul, nº 1810, centro, Avaré.
2. DOCUMENTOS QUE O CANDIDATO DEVERÁ ENTREGAR NO
ATO DA INSCRIÇÃO
a) Comprovante do recolhimento da taxa de inscrição;
b) cópia do documento de identidade;
c) requerimento fornecido pela Prefeitura;
III – DAS PROVAS
1. A prova será realizada na EMEF Anna Novaes, EMEF Anna
Novaes de Carvalho,  localizada  à  Rua  Paraná nº 2155, bairro
do Braz, bairro do Braz, às 13h00  do  dia  28 de fevereiro de
2009, com duração de até 3 (três) horas.
2. A prova será escrita e contará de testes de múltipla escolha,
com base no conteúdo programático, com valor total de 100,0
(cem) pontos, sendo considerado aprovado o candidato que
obtiver 50,0 (cinqüenta) pontos ou mais.
IV – DAS INFORMAÇÕES
1. O Edital completo, bem como o conteúdo programático, será
fixado no átrio do Centro Administrativo.
Avaré, 20 de fevereiro de 2009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO
PÚBLICO Nº 005/2009

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Pau-
lo, RETIFICA a publicação do dia 14 de fevereiro de 2.009, onde
se lê no requisito  Magistério – Nivel Médio com habilitação
específica em Educação Infantil e Ensino Fundamental de 1ª a 4ª
ou específica de Ensino Superior em curso de Licenciatura de
Graduação Plena, com habilitações específicas em área pró-
pria, leia – se  Magistério – Nivel Médio com habilitação especí-
fica em Educação Infantil e Ensino Fundamental de 1ª a 4ª e
específica de Ensino Superior em curso de Licenciatura de Gra-
duação Plena, com habilitações específicas em área própria.
As inscrições para o referido processo seletivo, ficam prorro-
gadas até 27 de fevereiro de 2009, mantendo-se o dia da prova
e demais instruções.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 20 de fevereiro de 2009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007/2009

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de COZINHEIRO
do Concurso Público nº 002/2007, homologado pelo Decreto nº
1.635 de 09/01/2008 publicado em 12/01/2008:
Class. Nº Inscr. Nome
02º 000042 Marcia Helena Spiasse Arruda
03º 000541 Isabel Cristina Chardulo
04º 000489 Armando Cardoso
05º 000558 Isabel Pereira Pilar
06º 000808 Dione Teles da Silva
07º 000056 Cristina Murbach Giraldi
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 20 de fevereiro de 2009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Retire gratuitamente o Semanário
Oficial da Estância Turística de Avaré

no Paço Municipal, Centro
Administrativo e nas Bancas de Jornais

Medula Óssea:
“Uma vida pode estar em suas mãos”

A Medula Óssea não tem nenhuma ligação com a medula
espinhal. Ela localiza-se no interior dos ossos e é um tecido
renovável que produz as células do sangue.

Como se tornar um doador
1- Você deve ter entre 18 e 55 anos.
2- Coletar 10 ml de sangue para Tipagem Genética (HLA).
3- Assinar o Termo de Consentimento, para a sua tipagem ser
cadastrada no Registro Nacional de Doadores Voluntários de
Medula Óssea – REDOME.
4- Se a compatibilidade for confirmada, você será
convidado(a) para fazer a doação de Medula Óssea. Você
receberá maiores informações e seu estado de saúde será
avaliado.
5- A Doação é um procedimento que se faz no centro cirúrgico,
sob anestesia que requer internação de no mínimo 24 horas.
6- O Cadastramento e a doação são livres de quaisquer
ônus ou bônus para o doador.
7- O Cadastramento é único e você será avisado somente
em caso de compatibilidade com algum paciente que aguar-
da transplante.

As sobras de óleo de cozinha que jogamos indevidamen-
te na pia causa os seguintes problemas: polui o sistema
aquático; dificulta o tratamento da água; entope as redes
de esgotos; impermeabiliza o solo e as margens dos rios.

A campanha tem como objetivo a destinação ecologica-
mente correta das sobras de óleo de cozinha sem agredir o
meio ambiente. O óleo será vendido à usina de reciclagem para
produção de biodiesel e a renda revertida para uma Insti-
tuição de Caridade.

-Toda população deve participar.
- Armazenem as sobras de óleo de cozinha frio em

garrafa PET, quando estiver cheia, entreguem no P.E.V.
- Ponto de Entrega Voluntária - Rua Ceará, 1.465 -(Re-
ciclarte) das 08:00 às 17:00 horas.

- As Empresas também podem ser PEV (ponto de entrega
voluntária) adquiram um galão de 25 litros na Secretaria de
Meio Ambiente e incentivem os funcionários a coletar.

Campanha da Coleta de
Resíduo de óleo vegetal

PARA MAIS INFORMAÇÕES
Contatem a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

3711-2559 / 3711-2573

Preservar o meio ambiente é uma questão de cidadania e
por isso a coleta de óleo deve ser incentivada.
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Avaré Black Horse – SEME se prepara
para disputar Paulista da 1ª Divisão

DIVULGAÇÃO

O time de futebol
americano Avaré Black
Horse já está se prepa-
rando para disputar
o Paulistão 2009. De-
pois de um ano muito
produtivo, o time avare-
ense voltou aos treinos
no último dia 10  com
vários reforços e um time
muito maior do que o ano
de 2008, visando gran-
des títulos para este ano.

No próximo dia 01
de março, os avareense
irão até São Paulo jogar
amistosamente contra o 
SP-STORMS,  time que
leva a base da
Seleção Brasileira de Fu-

E S P O R T E S :

tebol Americano, onde os
jogadores do Black Hor-
se terão mais uma opor-
tunidade de ganharem
mais experiência na mo-
dalidade (Tackle).

A estréia do time no
Paulista será no dia 17
de maio contra  o SP-
SHARKS, time que já
jogou duas vezes no ano
passado e o cavalo pre-

to ganhou os dois con-
frontos. O Avaré Black
Horse – SEME agrade-
ce a Secretaria Munici-
pal de Esportes pelo
grande apoio.

No último dia 14,
atletas de natação da
Secretaria Municipal de
Esportes, participaram
da 2ª etapa de Marato-
nas Aquáticas na cidade
de Vinhedo com a parti-
cipação de várias cida-
des do Estado, num total
de mais de 1.000 atletas
inscritos, onde os atletas
avareenses superaram a

Natação da SEME obteve
excelentes resultados na
2ª etapa do Campeonato

Paulista de Maratonas Aquática
expectativa e consegui-
ram grandes resultados.

O professor Walter
Moreira parabeniza to-
dos os atletas pela gran-
de performance e pelos
resultados obtidos na
competição, agradecen-
do também todos os pais
que estiveram presentes
e a Secretaria Municipal
de Esportes.

Feminino: Categoria Petiz 2
Vice Campeã – Victória Larrisa Chisso de Lara

3º lugar – Bruna Fernanda Henrique
Masculino: Categoria Infantil

4º lugar – Diego Henrique T. Stelzer
Categoria Infantil 1

8º lugar – Vinicios Chisso de Lara

Escolinha de Futsal Seme/Polícia Civil
O treinador Bugrinho está convidando atletas

das categorias 96 até 2001 para treinamentos.
Os horários são todas terças e quintas-feiras

das 18:00 às 20:00 horas no Ginásio Kim Negrão.
Quartas e sextas-feiras na Quadra da Polícia Civil

das 08:00 às 10:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas.
Nos próximos dias a Escolinha de Futsal vai

disputar a 15ª Copa Revelação Regional

Associação dos Árbitros de Avaré
A Associação dos Árbitros de Avaré deverá

promover um Torneio de Futebol de Areia para
arrecadar fundos para a Associação.

Para fazer parte do quadro da Associação os
membros terão que estar cadastrados.

No próximo dia 26 será realizado uma impor-
tante reunião para fundação da ATA da Associa-
ção. Todos os filiados terão que estar presentes.

Ryu Karatê-Do Shotokan Avaré Seme

A equipe de Karatê
de Avaré participou do
1° campeonato do ano
realizado na cidade de
Caçapava/SP e por ser
a 1ª competição de
2009, a pontuação do
ranking foi dobrada,
com isso motivando a
participação de muitas

Retire gratuitamente o Semanário Oficial da Estância
Turística de Avaré no Paço Municipal, Centro

Administrativo e nas Bancas de Jornais

RESULTADO MODALIDADE KATA
Eduardo Soares da Silva - campeão

Ana Carolina Gomes de Lira - campeã
Valdelice Soares Cunha - campeã

Matheus Moio da Cunha - campeão
Jessika Maihara da Cruz - vice-campeã
Bruno Diego da Silva - vice-campeão

Nayara Pompiani - 3° lugar
Cristina Rodrigues de Camargo - 3° lugar

Clodoaldo da Silva - 3° lugar
Mario Massagli - 3° lugar

Pedro Fernandes - 3° lugar
Orlando Moio da Cunha - 4° lugar
Pedro Paulo Carvalho - 4° lugar

Jessika Maihara da Cruz - 4° lugar
RESULTADO MODALIDADE SHIAI KUMITE

Ana Carolina Gomes de Lira - campeã
Cristina Rodrigues de Camargo - campeã

Orlando Moio da Cunha - campeão
Rogério Faria dos Santos - campeão

Clodoaldo da Silva - campeão
Jessika Maihara da Cruz - vice-campeã

Yasmim Vieira - vice-campeã
Valdelice Soares da Cunha - vice-campeã

Pedro Fernandes - vice-campeão
Gustavo Henrique Diniz - vice-campeão

Mariana Moio da Cunha - 3° lugar
Thais Cristina Silvério - 3° lugar

Nayara Pompiani - 3°lugar
Claudinei Moio da Cunha - 3° lugar

Giovanne Millito - 3° lugar
Bruno Luca Ribeiro - 3° lugar

Marcus Vinicius da Silva - 3° lugar
Marlon Antoni da Silva - 3° lugar

Mario Massagli Jr. - 3° lugar
ATLETAS QUE TAMBÉM PARTICIPARAM:

Guilherme Teixeira de Paula - Marco Antonio Pereira
Mairon Antunes Corrêa - Angelo Eduardo Sbais

Grazielle Amanda Zandoná - Rogério do Nascimento
Gustavo Jose Ciriaco

TOTAL DE MEDALHAS - 33
9 medalhas de ouro - 7 medalhas de prata

17 medalhas de bronze

DIVULGAÇÃO

cidades e um grande
numero de atletas.

O professor Clodo-
aldo parabeniza todos os
atletas pela dedicação e
pela garra e agradece a
Prefeitura da Estância
Turística de Avaré e a
Secretaria Municipal de
Esportes pelo apoio.
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C U L T U R A :

Envie suas sugestões, reivindicações ou criticas:

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

Local para entrega: Centro Administrativo - Secretaria de Comunicação - Sala 11
AGRADECEMOS SUA PARTIPAÇÃO

CANAL DO CIDADÃO

DIVULGAÇÃO

A Secretaria Munici-
pal de Cultura informa
que estarão expostas no
saguão do Teatro Muni-
cipal “Dr. Octávio Mora-
les Moreno” as obras das
artistas plásticas avare-
enses Maria Elisa Mar-
tins e Marilena Furlan
até o dia 3 de abril.

Profissionais aposen-

“Saguão em Exposição” - novo projeto da Secretaria de Cultura
tadas da área educacio-
nal, ambas tem como
mestra a professora
Suhad Aurani, retratam
em suas telas, dentre ou-
tros, a exuberância da
paisagem avareense, as-
sim como, casarios e pon-
tos turísticos.

O objetivo deste
Projeto, de ocorrência

bimestral, é a criação
de um espaço alternati-
vo para que os artistas
avareenses possam le-
var a público um pouco
do seu trabalho, bem
como, para que os cida-
dãos possam conhecer
a diversidade e a quali-
dade da arte produzida
em Avaré.

Mapa Cultural Paulista: Inscrições para modalidade
Literatura vão até o dia 25 de março

Retire gratuitamente o
Semanário Oficial da Estância

Turística de Avaré no Paço Municipal,
Centro Administrativo e nas

Bancas de Jornais

A Secretaria Munici-
pal de Cultura informa
que as inscrições para o
Mapa Cultural Paulista –
modalidade LITERATU-
RA (contos, poesia e crô-
nica) já estão abertas
desde o dia 28 de janeiro
e serão encerradas no
dia 25 de março. Os in-
teressados poderão reti-
rar ficha de inscrição e
regulamento na sede da
Secretaria, localizada na

C.A.I.C. - Centro Ava-
reense de Integração
Cultural “Djanira” no ho-
rário comercial.

Nesta expressão ar-
tística serão indicados re-
presentantes das catego-
rias de Conto, Poesia e
Crônica. Os textos das
categorias Conto e Crô-
nica deverão ter no má-
ximo 80 (oitenta) linhas
(duas laudas e meia).
Para Poesia não há limi-

te de linhas (laudas).
Cada cidade participan-
te poderá ter até 09
(nove) representantes na
fase regional de Litera-
tura, sendo até 3 (três)
representantes de Conto,
até 3 (três) representan-
tes de Crônica e até 3
(três) representantes de
Poesia. Será vetada a
participação de um mes-
mo autor em mais de
uma categoria.

A proposta original
do Mapa Cultural Paulis-
ta, criado em 1995, é a
de promover o intercâm-
bio regional e o mapea-
mento dos produtores de
cultura e de suas ativida-
des no Estado. Essa idéia
nasceu da necessidade
de fomentar a produção
cultural do interior, reve-
lando valores em seg-
mentos que, sem tal
oportunidade, não teriam

acesso aos meios de co-
municação e, portanto,
pouca visibilidade. Bus-
cou-se criar uma grande
vitrine cultural com o
propósito de identificar,
ressaltar e divulgar os
produtos culturais das di-
versas regiões do interi-
or paulista.

Durante a realização
do evento são seleciona-
dos artistas das 14 regi-
ões administrativas do

Governo do Estado, inclu-
indo litoral e Grande São
Paulo, para participar de
atividades culturais distri-
buídas em três fases. Em
todas elas os artistas que
se destacam apresentam
seus trabalhos, primeiro
no município de origem,
depois na região em que
está inserido e, na final,
chamada fase estadual,
apresentam-se na capital
paulista.

CRONOGRAMA FASE MUNICIPAL
INSCRIÇÕES AERTAS PARA TODAS AS ÁREAS:

Dia: 28 de janeiro
DATAS LIMITES PARA CADA ÁREA
Literatura : Inscrições até 25 de março

Artes Plásticas : Inscrições até 17 de abril
Desenho de Humor: Inscrições até 17 de abril

Canto coral: Inscrições até 8 de maio
Fotografia: Inscrições até 15 de maio

Teatro: Inscrições até 22 de maio
Vídeo:Inscrições até  29 de maio
Música: Inscrições até 5 de junho
Dança: Inscrições até 12 de junho


