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Obras são inauguradas nas comemorações do
Sesquicentenário da Estância Turística de Avaré

Teve início na manhã
de quinta-feira, 7, as co-
memorações das festivi-
dades dos  150 anos de
Avaré.  Uma cerimônia
no Paço Municipal mar-
cou a comemoração dos

Entrega da cobertura metálica da quadra poliesportiva da
EMEB “Maria Nazareth Abs Pimentel

136 anos de nossa Eman-
cipação Político-Admi-
nistrativa com o hastea-
mento de bandeiras,
apresentação do Coral
Municipal e o lançamen-
to do livro “Causos, cau-

sos + causos”, do escri-
tor Joaquim “Tininho”
Negrão.

Em Setembro, Avaré
completa 150 anos de
fundação.

Página 10 e 11.

Avaré implanta o programa
Escola Acessível

A Estância Turística
de Avaré, através de sua
Secretaria Municipal de
Educação, foi contem-
plada pelo Programa Es-
cola Acessível 2011 e re-
ceberá recursos do Mi-
nistério da Educação –

MEC – para a adequação
de 8 escolas da Rede Mu-
nicipal de Ensino no intui-
to de promover a acessi-
bilidade no ambiente es-
colar. Os repasses ao mu-
nicípio são provenientes
do Programa Dinheiro

Direto na Escola
(PDDE) e serão desti-
nados diretamente à
unidade escolar para re-
alizar as adequações de
acordo com suas neces-
sidades.

Página 15.

Coral de Libras da Escola Dondoca: resultado feliz na inclusão social do município

PROERD realiza formatura
para 600 alunos em Avaré

Página 9. 34º Campeonato
Nacional da Raça

Quarto de Milha
acontece de 15 a

24 de julho
Página 12.

Turismo
realizou Feira da

Tradição Rural
Página 20.
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Santa Efigênia InformáticaSanta Efigênia InformáticaSanta Efigênia InformáticaSanta Efigênia InformáticaSanta Efigênia Informática
Rua Goiás, 1464

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

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

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

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

Rua Pernambuco, 1346
AbavilAbavilAbavilAbavilAbavil

BabuchaBabuchaBabuchaBabuchaBabucha
Rua Pernambuco, 1472

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

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

Largo São João, 200
Casa ChaddadCasa ChaddadCasa ChaddadCasa ChaddadCasa Chaddad

DAP RevistariaDAP RevistariaDAP RevistariaDAP RevistariaDAP Revistaria
Rua Rio de Janeiro, 1626

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

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

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

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

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

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

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

Relação dos Médicos da Rede Pública Municipal

Disk Saúde
0800-7701920

Declaração/Notificação do Administrador Municipal
Em cumprimento à cláusula contratual e ao artigo 2º da Lei
nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os partidos
políticos, a Câmara Municipal, os sindicatos de trabalhado-
res e as entidades empresariais, com sede neste Município,
sobre o recurso recebido no valor de R$ 100.000,00( cem mil
reais) através do Ministério da Ciência e Tecnologia/CAIXA
Contrato de repasse n° 0309437-02/2009, Inclusão Digital, que
será destinado a implantação de um Telecentro no Centro
Social Urbano.

Declaração/Notificação do Administrador Municipal
Em cumprimento à cláusula contratual e ao artigo 2º da Lei
nº 9.452, de 20 de Março de 1997, notificamos os partidos
políticos, a Câmara Municipal, os sindicatos de trabalhado-
res e as entidades empresariais, com sede neste Município,
sobre o recurso recebido no valor de R$ 1.943,00( hum mil,
novecentos e quarenta e três reais) através da Ministério das
Cidades, Gestor do Programa Habitação de Interesse Social
Contrato de repasse n° 0241.309-00/2007/CAIXA, objetivando
a Tipologia Individual, para regularização de moradias no Bairro
Jardim Tropical.

DECLARAÇÃO/NOTIFICAÇÃO
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 060/11 – PROCESSO Nº. 257/11

Objeto: Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores para a frota
da Educação.
Recebimento das Propostas: 20 de julho de 2011, das 09:00 às
13:30 horas.
Abertura das Propostas: 20 de julho de 2011, das 13:35 às 13:50
horas.
Data de abertura da Sessão: 20 de julho de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 21 de junho de 2011
– Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 061/11 – PROCESSO Nº. 258/11
Objeto: Aquisição de móveis para a Unidade de Reabilitação para
pessoas com Deficiência.
Recebimento das Propostas: 21 de julho de 2011, das 09:00 às
13:30 horas.
Abertura das Propostas: 21 de julho de 2011, das 13:35 às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 21 de julho de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de junho de 2011
– Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 062/11 – PROCESSO Nº. 259/11
Objeto: Aquisição de móveis de enxoval para o Centro de Atenção
Integral à Saúde da Mulher.
Recebimento das Propostas: 25 de julho de 2011, das 09:00 às
13:30 horas.
Abertura das Propostas: 25 de julho de 2011, das 13:35 às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 25 de julho de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de junho de 2011
– Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 063/11 – PROCESSO Nº. 260/11
Objeto: Aquisição de materiais elétricos para uso nos PAS’s / ESF’s
e dependências da Saúde.
Recebimento das Propostas: 26 de julho de 2011, das 09:00 às
13:30 horas.
Abertura das Propostas: 26 de julho de 2011, das 13:35 às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 26 de julho de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 27 de junho de 2011
– Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO
Nº. 045/11 –  PROCESSO Nº. 241/11

Objeto: Contratação de empresa para confecção de mapas e folders
para DEMUTRAN.
Recebimento das Propostas: 21 de julho de 2011, das 9:00 às
13:30 horas
Abertura das Propostas: 21 de julho de 2011, das 13:35 às 13:50 horas
Data de abertura da sessão: 21 de julho  de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, 05 de julho de 2011 –  Crislaine Aparecida dos Santos
– Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 050/11 – PROCESSO Nº. 291/11
Objeto: Aquisição de 01 multifuncional para a Secretaria de Gabinete.
Data de Encerramento: 22 de julho de 2011, das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 22 de julho de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax
(14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 06 de julho de 2011 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 051/11 – PROCESSO Nº. 292/11
Objeto: Fornecimento de Serviços de Informática Educacional.
Data de Encerramento: 25 de julho de 2011, das 9:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 25 de julho de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax
(14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 08 de julho de 2011 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/11 – PROCESSO Nº. 301/11
Objeto: Realização de exames de endoscopia digestiva alta,
colonoscopia e retossigmóidoscopia.
Data de Encerramento: 26 de julho de 2011, das 9:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 26 de julho de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax
(14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 08 de julho de 2011 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/11 – PROCESSO Nº. 293/11
Objeto: Implantação de drenagem de águas pluviais na  Avenida
Emílio Figueiredo.
Data de Encerramento: 28 de julho de 2011, às 09:30 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 28 de julho de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 01 de julho de 2011 – Érica Marin Henrique
– Presidente da CPJL.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dispos-
to no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a
Empresa EMBRASCOL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, objetivando a
contratação de empresa para locação, com doação ao final dos paga-
mentos de diversos veículos, relativa ao Pregão Presencial nº. 038/11
– Processo nº. 200/11 - Homologado em: 22/06/2011.

ADITIVO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 024/09 – Processo nº. 684/09 fica aditado o
valor de R$ 93.058,43 (noventa e três mil, cinquenta e oito reais e
quarenta e três centavos), para a empresa ATLÂNTICA CONSTRU-
ÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, o que corresponde a aproxima-
damente 19,4% (dezenove vírgula quatro por cento) do valor total adju-
dicado no processo licitatório em questão objetivando fornecimento de
materiais, equipamentos e mão-de-obra para execução da cobertura me-
tálica da Pista de Velocidade no Parque de Exposições Dr. Fernando Cruz
Pimentel - Assinatura do Termo Aditivo em: 06 de junho de 2011.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 074/11 – Processo nº. 232/11

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa FRESENIUS KABI
BRASIL  LTDA, com valor global de R$ 2.055,00 (dois mil, cinquenta
e cinco reais), objetivando o fornecimento de cloreto de sódio 9%
para uso no Pronto Socorro Municipal, com fulcro no artigo 24 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 03 de
junho de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal de Avaré.

Dispensa nº. 079/11 – Processo nº. 262/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa SANTEC AGU-
DOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, com
valor global de R$ 10.070,40 (dez mil, setenta reais e quarenta cen-
tavos), objetivando aquisição de madeiras para confecção de placas
de obras do governo, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/
93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de junho de 2011 –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal de Avaré.

Dispensa nº. 083/11 – Processo nº. 286/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa CONSTRUTO-
RA, COMÉRCIO E ENGENHARIA ENCCO LTDA, com valor global
de R$ 1.030.375,00 (hum milhão, trinta mil e trezentos e setenta e
cinco reais), objetivando a contratação de empresa para realizar obras
emergenciais de reconstrução de estradas rurais e reconstrução de
pavimentação em vias urbanas, com fulcro no artigo 24 da Lei Fede-
ral 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 01 de julho
de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal de Avaré.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 047/11 – Processo nº. 209/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: VETMAX PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP
Objeto: Aquisição de medicamentos para o Centro de Controle Animal.
Valor Global: R$ 4.699,00 (quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais).
Data da Assinatura do Contrato: 30/05/2011

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 048/11 – Processo nº. 210/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: HD IMPRESSÕES LTDA ME.
Objeto: Aquisição de caixas de folha sulfite A4 e caixas de papel
diplomata para diversos setores da municipalidade.
Valor Global: R$ 43.399,00 (quarenta e três mil, trezentos e noven-
ta e nove  reais).
Data da Assinatura do Contrato: 31/05/2011

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 049/11 – Processo nº. 211/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: IRENE MARIA DA SILVA AVARÉ ME
Objeto: Aquisição de móveis para o CAPS.
Valor Global: R$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 01/06/2011

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº.056/11 – Processo nº. 199/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: LAÉRCIO HENNEBERG E OUTROS
Objeto: Locação de imóvel na Rua Piauí n° 1481 para instalação da
Procuradoria do INSS de Bauru.
Valor Mensal: R$ 1.320,47 (hum mil, trezentos e vinte reais e qua-
renta e sete  centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2011.

Modalidade: Dispensa nº.070/11 – Processo nº. 224/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: NILSON OLÃO FABBRI GUAZELLI
Objeto: Locação de imóvel na Rua São Paulo n° 1559, para instala-
ção da Secretaria da Saúde.
Valor Mensal: R$ 3.122,00 (três mil, cento e vinte e dois reais).
Data da Assinatura do Contrato: 09/05/2011.

Modalidade: Dispensa nº.074/11 – Processo nº. 232/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Objeto: Aquisição de cloreto de sódio 9% para uso no Pronto So-
corro Municipal.
Valor Global: R$ 2.055,00 (dois mil, cinquenta e cinco reais).
Data da Assinatura do Contrato: 03/06/2011.

Modalidade: Dispensa nº.076/11 – Processo nº. 244/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: JOSÉ DE AGOSTINI
Objeto: Locação de imóvel na Rua Rio Grande do Norte n° 1.130
para instalação de local para Laborterapia de Idosos.
Valor Mensal: R$ 3.000,00 (três mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 15/06/2011.

Modalidade: Dispensa nº.079/11 – Processo nº. 262/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SANTEC AGUDOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA - ME
Objeto: Aquisição de madeiras para confecção de placas de obras
do governo.
Valor Global: R$ 10.070,40  (dez mil, setenta reais e quarenta
centavos ).
Data da Assinatura do Contrato: 22/06/2011.

Modalidade: Dispensa nº.083/11 – Processo nº. 286/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CONSTRUTORA, COMÉRCIO E ENGENHARIA
ENCCO LTDA
Objeto: Contratação de empresa para realizar obras emergenciais
de reconstrução de estradas rurais e reconstrução de pavimentação
em vias urbanas.
Valor Global: R$ 1.030.375,00 (hum milhão, trinta mil, trezentos e
setenta e cinco reais).
Data da Assinatura do Contrato: 01/07/2011.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 038/11 – Processo nº. 200/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: EMBRASCOL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para locação de veículos com do-
ação ao final dos pagamentos.
Valor Global: R$ 2.521.800,00 (dois milhões, quinhentos e vinte e
um mil e oitocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 22/06/2011.

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: INEXIGIBILIDADE nº.007/11 – Processo nº. 136/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: BENEDICTO MACHADO SONORIZAÇÃO ME
Objeto: Contratação de empresa para realização de show artístico
da dupla André e Matheus, para se apresentar na eleição da Rainha
da Festa de Peão de Avaré.
Valor Global: R$ 7.800,00 (sete  mil e oitocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2011.
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Modalidade: INEXIGIBILIDADE nº.008/11 – Processo nº. 137/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: BENEDICTO MACHADO SONORIZAÇÃO ME
Objeto: Contratação da Banda Gozz para apresentação no Evento
Bike Route.
Valor Global: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 28/03/2011.

EXTRATO DE CONTRATO DE CONVITE
Modalidade: Convite nº. 027/11 – Processo nº. 127/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: PROERGE ENGENHARIA INSTALAÇÕES E ELETRI-
FICAÇÕES LTDA.
Objeto: Construção de 270 m de alta tensão bifásico e 01 posto de
transformação 10 KVA na Fazenda Florada do Campo.
Valor Global: R$ 21.680,00 (vinte e um mil, seiscentos e oitenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 18/04/2011

Modalidade: Convite nº. 028/11 – Processo nº. 128/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: GRAMAS XAVIER LTDA - ME
Objeto: Plantio de grama Esmeralda, ipê, sibipiruna e palmeiras na
Escola Técnica Federal.
Valor Global: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 10/05/2011.

Modalidade: Convite nº. 038/11 – Processo nº. 180/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: FOTO ÓTICA SOUZA CLIVATTI LTDA ME
Objeto: Aquisição de óculos para pacientes atendidos pela Secre-
taria da Saúde.
Valor Global: R$ 5.101,72 (cinco mil, cento e um reais e setenta e
dois centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 12/05/2011.

Modalidade: Convite nº. 042/11 – Processo nº. 208/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: PROERGE ENGENHARIA INSTALAÇÕES E ELETRI-
FICAÇÕES LTDA
Objeto: Substituição de juntas de vedação em transformadores de
75 KVA e 112,5 KVA no Parque de Exposições Dr. Fernando Cruz
Pimentel.
Valor Global: R$ 10.310,00 (dez mil, trezentos e dez reais).
Data da Assinatura do Contrato: 19/05/2011.

LEIS

Lei nº 1.489, de 21 de junho de 2011
(Autoriza o Poder Executivo Municipal através da Secretaria

Municipal de Esportes, a desembolsar valores para custeio da
delegação avareense dos 55º Jogos Regionais.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado efetuar adianta-
mento financeiro, no valor de R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco Mil
Reais), para custeio da participação da delegação avareense nos
55º Jogos Regionais, a ser feito à Secretaria Municipal de Esportes.
Parágrafo Único- O valor a ser desembolsado será destinado
a cobertura das seguintes despesas entre outras:  taxa de par-
ticipação, alimentação, medicamentos, transportes, combus-
tível, pedágios, eventuais consertos de veículos e materiais
esportivos, agasalhos, uniformes, ajuda de custo a atletas,
técnicos, cozinheiros, faxineiros, vigias, massagistas, médi-
cos, farmácias, hospitais,  motoristas, manutenção, serviços
gerais e chefe de alojamento.
Artigo 2º - A prestação de contas deverá ser apresentada, em até
30 (trinta) dias após o término do evento, apresentando o critério
utilizado para pagamento dos atletas, cozinheiros, faxineiros, vigi-
as, massagistas e médicos.
Parágrafo único – Em igual prazo será remetida cópia da presta-
ção de contas ao Poder Legislativo.
Artigo 3º – As despesas decorrentes da execução desta Lei, a
cargo do Município, onerarão as seguintes dotações consignadas
no Orçamento vigente: 10.02.00.3390.3900.27.812-3007.2109-888.
Artigo 4º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 21 de junho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Lei nº 1.490, de 21 de junho de 2011
(Autoriza a Prefeitura Municipal a receber recursos oriundos do

Fundo de Melhoria das Estâncias e dá outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar
com a Secretaria de Estado do Turismo/Departamento de Apoio ao
Desenvolvimento das Estâncias, convênios, termos aditivos ou reti-
ficações objetivando atender o Programa Anual de Trabalho do Fun-
do de Melhoria das Estâncias.
Parágrafo Primeiro – Abrir crédito adicional especial para fazer
face às despesas com a execução das obras e ou aquisições.
Parágrafo Segundo – A cobertura do crédito autorizado no Pará-
grafo Primeiro será efetuada mediante a utilização dos recursos a
serem repassados.
Parágrafo Terceiro – A abertura de crédito adicional especial a
que se refere o parágrafo primeiro, fica vinculada a efetiva celebra-
ção do convênio.
Artigo 2º – Os recursos financeiros mencionados no artigo anterior
destinar-se-ão a realização de obras, serviços, eventos e projetos
de finalidade e interesse turísticos.
Artigo 3º – Os encargos que a Prefeitura vier a assumir no referido
convênio correrão por conta de verbas próprias constantes no orça-
mento vigente, suplementadas se necessário.
Parágrafo Único:- Assinado o Convênio de que trata o artigo 1.º,
fica o Chefe do Poder Executivo obrigado a encaminhar a cópia do
mesmo à Câmara Municipal, no prazo de 30 dias, nos termos do
parágrafo segundo do artigo 116 da Lei n.º 8.666/93.
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando em especial a Lei nº 958 de 05 de julho de 2007.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 21 de junho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Telecentro Comunitário
O Telecentro Comunitário, encontra-se em funcio-
namento na Rua: Maranhão nº1579, centro, das 08:00
ás 17:30horas, à disposição das Indústrias, Comér-
cios e população em geral. É importante ressaltar que o
Telecentro encontra-se disponível para realizações de traba-
lhos, currículos, acesso a Internet, entre outros, com objetivo
de realizar trabalhos profissionais e educacionais, colaboran-
do assim para a informatização da população em geral.
Estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos,
lembrando que o TELECENTRO está vinculado com a
Secretaria de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia.

Lei nº 1.491, de 21 de junho de 2011
(Dispõe sobre a isenção de taxa de inscrição, em concursos
públicos, aos doadores de sangue e dá outras providências)

Autoria: Verª Marialva Araujo de Souza Biazon
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a isentar o doador de
sangue do pagamento de taxas de inscrição nos concursos públi-
cos realizados pela Administração Direta, Indireta, Fundações
Públicas e Universidades Públicas do Município.
Parágrafo Único - Para ter direito à isenção, o doador terá que
comprovar a doação de sangue, que não poderá ser inferior a 3 (três)
vezes em um período de 12 (doze) meses.
Artigo 2º - Considera-se, para enquadramento ao benefício previsto
por esta lei, somente a doação de sangue promovida a órgão oficial
ou a entidade credenciada pela União, pelo Estado ou por Município.
Artigo 3º - A comprovação da qualidade de doador de sangue será
efetuada através da apresentação de documento expedido pela en-
tidade coletora, que deverá ser juntado no ato da inscrição.
Artigo 4º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão à
conta das dotações próprias, consignadas no orçamento vigente,
suplementadas se necessário.
Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2.012.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 21 de junho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

FALECIMENTOS
FALECIMENTOS PERÍODO DE

21/06/11 A 04/07/2011

JOSE ANTONIO DO BONFIM FILHO
*29/10/1953 +21/06/2011

JOÃO CORREIA DA SILVA
*15/02/1928 +22/06/2011

ELOIZA DA FONSECA SILVEIRA
*06/07/1941 +22/06/2011

PAULO HENRIQUE GOMES
*23/12/1972 +23/06/2011

SONIA APARECIDA RIBEIRO DE CASTRO MAGALHÃES
*23/06/2011 +13/07/1964

ANTONIA FRANCISCO DIAS
*01/06/1946 +23/06/2011
FRANCISCO TOLEDO
*07/05/1925 +23/06/2011

JUAREZ PEREIRA VIVEIROS
*15/04/1932 +24/06/2011

MARIA DO CARMO ANGELO DE SOUZA
*16/09/1955 +25/06/2011
MARIA ROCHA DALTIO
*10/06/1927 +25/05/2011
LUIZ CARLOS AZEVEDO
*07/03/1953 +25/06/2011

LEOVIR LENCIONI LOPES
*17/12/1923 +25/06/2011
MARIA LUCIA DA LUZ

*25/12/1946 +26/06/2011
MARIA ROSA DE PROENÇA

*26/08/1943 +28/06/2011
WALDIVINO RODRIGUES DOS SANTOS

*02/10/1961 +30/06/2011
JOSE BENTO DE ARAUJO NETTO

*26/07/1936 +30/06/2011
SAMUEL MARTINS ALVES

*25/12/2009 +30/06/2011
LEONOR RIBEIRO TOTH

*17/03/1918 +01/07/2011
CELIA DE FATIMA ALMEIDA

*12/02/1959 +01/07/2011
GERALDO TAVARES DA SILVA

*08/08/1930 +03/07/2011
BENEDITA QUEIROZ DE OLIVEIRA

*15/02/1947 +04/07/2011
JOÃO BATISTA FERREIRA

*26/01/1942 +04/07/2011

CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré tem a honra de convidar Vossa Senhoria para
a Audiência Pública que discutirá sobre a
implementação do Fundo Municipal do Meio
Ambiente, o qual terá por finalidade assegurar, no
âmbito do município de Avaré, recursos financei-
ros necessários ao desenvolvimento das ações da
política de meio ambiente, ou seja, o fundo deverá
captar, gerenciar e aplicar recursos na proteção,
conservação e promoção da qualidade ambiental.

Dia: 14 de Julho de 2011 (quinta-feira)
Horário:08h30min
Local: Plenário Éruce Paulucci – Câmara de
Vereadores da Estância Turística de Avaré
Avenida Prefeito Misael Euphrásio Leal, 999.

MARIALVA ARAÚJO DE SOUZA BIAZON
Presidenta
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Lei nº 1.493, de 28 de junho de 2011
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica e dá providências)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e promulgo
a seguinte lei:-
Artigo 1º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal  nº 4.320, de 17 de Março de 1964 combinado com o
artigo 167 § 2º da Constituição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Departa-
mento de Contabilidade e Orçamentos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré um CRÉDITO ADICI-
ONAL ESPECIAL no valor de R$ 486.532,72 (Quatrocentos e Oitenta e Seis Mil, Quinhentos e Trinta e
Dois Reais e Setenta e Dois centavos), para atendimento de despesas oriundas do repasse de Recur-
sos Financeiros do Governo Federal, em face de excesso de arrecadação do exercício, na conformidade
da funcional programática e modalidade de aplicação detalhada abaixo:

Artigo 2º -Para cobertura das despesas com a Execução desta Lei serão utilizados os recursos prove-
nientes do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO do exercício pertencentes a recursos financeiros do Convê-
nio PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE e CEF-PAVIMENTAÇÃO AV. MARIO COVAS.
Artigo 3º- Com as modificações descritas no artigo anterior, ficam alterados os anexos do Plano Plurianual-
PPA e os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO.
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 28 de junho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA

SUPERVISOR DA SECRETARIA

DECRETOS
Decreto nº 2.796, de 07 de junho de 2011

(Dispõe sobre denominação de vias públicas do Jardim Califórnia.)

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. Ficam denominadas as vias públicas do Jardim Califórnia, nesta cidade, abaixo descritas:-
Rua José Augusto Claro – Inicia-se junto a Praça Rotatória das quadras B e D e termina na Rua
Orlando Cardoso, divisando de um lado com as quadras A e B e de outro lado com as quadras C e D;
Rua Orlando Cardoso – Inicia-se na Rua José Augusto Claro e termina na Rua Antonio Sorbo, divisan-
do de um lado com a quadra A e de outro lado com a Quadra C;
Rua Antonio Sorbo – Inicia-se junto a Rua Orlando Cardoso e termina na Praça Rotatória das quadras
D e F, divisando de um lado com as quadras C e D e de outro lado com as quadras E, F e área
institucional número 1;
Rua Maria Thereza Sorbo – Inicia-se junto a Praça Rotatória da Rua Rubens de Oliveira e termina na
Praça Rotatória da quadra F, divisando de um lado com a quadra F e de outro lado com os lotes 07, 08
e 09 da Quadra G;
Rua Rubens de Oliveira – Inicia-se junto a Av. Paulo Contrucci Leal e termina na Praça Rotatória  da
Quadra G, divisando de um lado com as quadras A,C e E e de outro lado com as quadras B,D e F.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 07 de junho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 2.817, de 21 de junho de 2011
(Nomeia a Comissão Organizadora do Campeonato Municipal de Incentivo as Categorias de Base).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão Organizadora  do Campeonato Municipal de
Incentivo as categorias de Base:-
ALEXANDRE FAUSTINO – Presidente;
BENEDITO DA SILVA – Vice-Presidente;
AUGUSTO VALÉRIO JUNIOR– Tesoureiro;
CLODOALDO JOSÉ RODRIGUES – Membro.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 21 de junho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 2.818, de 21 de junho de 2011
(Nomeia a Comissão Organizadora para participação na 55ª Edição dos Jogos Regionais).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão Organizadora para participação na 55ª Edição
dos Jogos Regionais.
ALEXANDRE FAUSTINO – Presidente;
BENEDITO DA SILVA – Vice-Presidente;
AUGUSTO VALÉRIO JUNIOR – Tesoureiro;
CLODOALDO JOSÉ RODRIGUES – Membro.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 21 de junho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto nº 2.820, de 21 de junho de 2011
(Autoriza o Poder Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de Esportes, a desembolsar

valores para custeio da delegação avareense dos 55º Jogos Regionais.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
D e c r e t a:-
Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado efetuar adiantamento financeiro, nos termos da lei nº 1.486,
de 21 de junho de 2011, no valor de R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco Mil Reais), para custeio da participação
da delegação avareense nos 55º Jogos Regionais, a ser feito à Secretaria Municipal de Esportes.
Parágrafo Único- O valor a ser desembolsado será destinado a cobertura das seguintes despe-
sas entre outras:  taxa de participação, alimentação, medicamentos, transportes, combustível,
pedágios, eventuais consertos de veículos e materiais esportivos, agasalhos, uniformes, ajuda
de custo a atletas, técnicos, cozinheiros, faxineiros, vigias, massagistas, médicos, farmácias,
hospitais,  motoristas, manutenção, serviços gerais e chefe de alojamento.
Artigo 2º - A prestação de contas deverá ser apresentada, em até 30 (trinta) dias após o término do
evento, apresentando o critério utilizado para pagamento dos atletas, cozinheiros, faxineiros, vigias,
massagistas e médicos.
Parágrafo único – Em igual prazo será remetida cópia da prestação de contas ao Poder Legislativo.
Artigo 3º – As despesas decorrentes da execução desta Lei, a cargo do Município, onerarão as seguin-
tes dotações consignadas no Orçamento vigente: 10.02.00.3390.3900.27.812-3007.2109-888.
Artigo 4º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 21 de junho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 2.823, de 27 de junho de 2011
(Delega Funções ao Secretário Municipal da Fazenda)

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 delegada ao Secretário Municipal da Fazenda, a autorização para assinaturas de
cheques desta Municipalidade emitidos com valor de até R$ 3.000,00 (três mil reais)
 Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 27 de junho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA
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Decreto nº 2.833, de 30 de junho de 2011
(Dispõe sobre a organização da Instância de Controle Social – ICS.)

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 organizada, na forma abaixo a INSTÃNCIA DE CON-
TROLE SOCIAL – ICS, assumida pelo Conselho Municipal de As-
sistência Social, visando a reorganização do Programa Bolsa Famí-
lia em nosso município:-
Representantes do Poder Público:-
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Titular  : Eliana da Silva Almeida;
Suplente: Carolina Javaro;
Secretaria Municipal da Saúde;
Titular: Kelli Cristina Cardoso Marioto;
Suplente: Amanda Martins de Oliveira Abreu;
Secretaria Municipal da Educação
Titular: Ana Ilda Alarcão Alves;
Suplente: Kelly Cristina Ramos;
Secretaria Municipal de Habitação
Titular: Silvana de Sena;
Suplente: Elizabeth T.M.V.L. Bernabio;
Representantes da Sociedade Civil
Educandário Santa Maria
Titular: José Marcos Guazzelli Filho;
Suplente: Jussara de Carvalho Pereira Guazzelli;
Território SEMADS
Titular Beneficiário: Moreno Messias Xavier da Costa;
Suplente: Rosana Aparecida Anunciação Cunha;
Território CRAS I
Titular Beneficiária : Gisele Regina do Carmo;
Suplente: Eva Guedes da Silva
Território CRAS II
Titular Beneficiária : Tatiane Hermenegilda de Oliveira Iaralha;
Suplente: Vera Lucia Batista.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 30 de junho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto n.º 2.835, de 1º de julho de 2011
(Dispõe sobre declaração de utilidade pública.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito  da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para os fins previstos
na Lei Municipal nº 1.292, de 06 de outubro de 1981, a ADPM –
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DA POLÍCIA MILITAR, inscrita no CNPJ
61935318/0020-11, com sede na Rua Antonieta Paulucci n.º 907, no
Bairro do Camargo, nesta cidade.
Artigo 2.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 1º de julho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto nº 2.836, de 04 de julho de 2011
(Reorganiza e renomeia a JARI - Junta Administrativa de Recursos

de Infrações)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
D E C R E T A:
Artigo 1º - A JARI – Junta Administrativa de Recursos de Infrações,
fica constituída na forma abaixo:
Presidente e Vice - Presidente:
Presidente e membro julgador titular : GIULIANO MARCELO DE
CASTRO VIEIRA – OAB 186.554
Vice - Presidente e membro julgador suplente: EDMARCOS GUI-
LHERME BALDASSARI - OAB 242.769
Representantes do Órgão Executivo Municipal de Trânsito que
impôs a penalidade:
Membro julgador titular    : KLEBER AUGUSTO MIRAS MELENCHON LAMAS
Membro julgador suplente: MARCELO ALVES DE GÓES
Representante da Sociedade ligadas à Área de Trânsito:
Membro julgador titular    :   RODRIGO ZAIA
Membro julgador suplente:   ANDERSON MELLO DA COSTA
Secretária: REGIMARA GONÇALVES LOPES
Artigo 2o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Estância Turística de Avaré, aos 04 de julho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Comunicado
Conforme autorização da Secretaria Mu-
nicipal de Saude informamos que a
Fármacia do CSI estará fechada neste
domingo (10/07/11).

A coordenação.

INEDITORIAIS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO-
RES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ -

AVAREPREV
 ESTADO DE SÃO PAULO

Decreto n.º 2.838, de 08 de julho de 2011.
(Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal, de acordo

com Lei Complementar nº 50, de 07 de janeiro de 2005,
combinadas com a Emenda a Lei Orgânica n.º 01, de 19 de

janeiro de 1.993.)

ROGELIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica exonerado do cargo de SECRETÁRIO ESPECIAL
DE GESTÃO PÚBLICA, criado pela Lei Complementar nº 50, de
07 de janeiro de 2005, combinada com a Emenda à Lei Orgânica n.º
1, de 19 de janeiro de 1.993, o Senhor JAIR “CANOVAS” ALVES
FERREIRA, a partir da data de hoje.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 08 de julho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

EXTRATO DE TERMO DE REALINHAMENTO CONTRATUAL
Ref. Pregão 01/2011
Processo 01/2011
Contrato nº 01
Fica REALINHADO o preço do contrato de que trata o Pregão nº 01/
2011, Processo nº 01/2011, com a empresa SILVEIRA & DUARTE AVARÉ
LTDA, nos termos do artigo 65, II, “d” da lei 8.666/93, referente à alteração
no valor unitário por litro de álcool fornecido, passando de R$ 2,06 (dois
reais e seis centavos) para R$ 1,70 (um real e setenta centavos), bem
como alterar o valor unitário do litro da gasolina fornecida, passando de
R$ 2,89 (dois reais e oitenta e nove centavos) para R$ 2,63 (dois reais e
sessenta e três centavos) à partir de 07 de julho de 2011.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 07 de julho 2011.

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON
Presidente da Câmara

CIRC.  N º 22/2011–DG        Avaré, 07 de julho de 2.011

Exmo. (a)  Sr. (a)Vereador (a)
Convoca  01 (Uma) Sessão Extraordinária para o dia 11/07/
2011 – Segunda Feira, às 19:00 horas e designa a matéria para
a Ordem do Dia
Pela presente levo ao seu conhecimento que a Exma. Sra. Presi-
dente Vereadora Marialva Araujo de Souza Biazon, convocou a Câ-
mara Municipal para 01 Sessão  Extraordinária  a ser realizada no
dia  11 de julho do corrente ano, segunda-feira, às 19:00 horas,
designando para a Ordem do Dia, a seguinte matéria:-
1. PROCESSO N.º 61/2011 – Discussão Única – Maioria qualificada 2/3
Autoria:- Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Assunto: - Processo TC- 002209/026/2007 - relativo às contas da Pre-
feitura Municipal da Est. Turística de Avaré  - ref. Exercício de 2007
Anexo:- Cópias do Ofício UR. 2 nº 15/2011; do Parecer do Jurídico.
 Observação:- Os Pareceres das Comissões Permanentes e o
Projeto de Decreto Legislativo serão colocados na Mesa dos
Srs. Vereadores quando da apreciação da matéria.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

LEGISLATIVO

Decreto nº 2837, de 07 de julho de 2011.
(Dispõe sobre criação de vagas em concurso público e dá outras

providências.)

ROGELIO BARCHETI URREA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a : -
Artigo 1º- Ficam elevadas em mais 05 (cinco) unidades, o número
de vagas de Telefonista, constante do Edital de Convocação do Con-
curso Público nº 001/2010, homologado pelo Edital nº 001/2010 de
11 de Maio de 2010 publicado em 15 de Maio de 2010.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 07 de julho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO
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JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de locação de máquina pá carregadeira e cami-
nhão truck para conserto de buracos em diversas ruas.
Fornecedor : Alfredo Adolpho Pancioni Nogueira ME
Empenhos : 15402/2010
Valor : R$ 9.300,00
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de materiais p/ construção
para reparos na Cozinha Piloto.
Fornecedor : Ana Maria Negrão Avaré  ME
Empenhos : 17748, 17749/2010
Valor : R$ 3.027,50
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de combustível para veículos
da Frota Municipal.
Fornecedor : Atlanta Distribuidora de Petróleo Ltda
Empenhos : 02965, 02976, 02972, 02973, 02978, 02966, 02978/2011
Valor : R$ 57.175,00
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças p/ microonibus Volare
(Sec.Mun.Saúde)
Fornecedor : Bauru Comércio de Peças Ltda ME
Empenhos : 06132/2011
Valor : R$ 1.230,00
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de placas de inox de identifica-
ção de obras.
Fornecedor : Bergamin Sinalização Viária Ltda EPP
Empenhos :
Valor : R$ 2.400,00
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de materiais elétricos para
Sec.Mun,de Planejamento e Obras.
Fornecedor : Christian Marino Dias ME
Empenhos : 15467/2010
Valor : R$ 14.625,00
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVAS
JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de fraldas descartáveis para o
Fundo Social de Solidariedade.
Fornecedor : Cirúrgica Fernandes Com.Mat.Cir.Hosp. S/A
Empenhos : 00486/2011
Valor : R$ 23.057,95
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças p/ maquina motoni-
veladora 120B.
Fornecedor : Clélia M.T. Augusto Peças ME
Empenhos : 05684/2011
Valor : R$ 7.290,00
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de oxigênio gás p/ oficina de
funilaria (Garagem Municipal).
Fornecedor : Daniel Gustavo Costa Cruz ME
Empenhos : 02344/2011
Valor : R$ 60,00
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de prestação de serviço de confeccção de sa-
colas em TNT p/ divulgação da cidade no 10º Salão São Paulo de
Turismo.
Fornecedor : Dinastia Brindes  Com. de Informática Ltda
Empenhos : 05681/2011
Valor : R$ 2.600,00
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de cotas gás para as escolas
e creches municipais.
Fornecedor : Dorival Dionízio Gomes ME
Empenhos : 18431, 18432/2010, 04241, 04242, 04243/2011
Valor : R$ 7.758,92
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de telhas p/ atender
destelhamento de imovel devido as chuvas seguidas de ventos fortes.
Fornecedor : Figueiredo S/A
Empenhos : 07649/2011
Valor : R$ 453,36
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de impressora de cheque DP20
Plus com teclado serial, prestação de serviço de consultoria p/
interligação dos deptos do Município.
Fornecedor : Fiorilli Soluções Tecnologicas Ltda ME
Empenhos : 04544, 06077/2011
Valor : R$ 7.850,00
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de pagamento da medição final ref. Construção
do Posto de Atendimento a Saúde no Bairro Ipiranga (contra partida).
Fornecedor : Itacom Empreiteira de Obras Ltda EPP
Empenhos : 04740/2011
Valor : R$ 4.164,39
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de materiais de informática p/
diversos Deptos.
Fornecedor : João Paulo Ferraz Capão Bonito ME
Empenhos : 02052, 03219, 03220/2011
Valor : R$ 4.498,00
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças p/ veículos da Frota
Municipal.
Fornecedor : José Geraldo Marques & Cia Ltda ME
Empenhos : 10234, 09406, 07807, 08782, 10074, 10072, 10073,
10071, 10249, 10478, 10179, 10565, 10564, 10419, 16632, 15703,
16249, 17653, 18375/2010, 00384, 01606, 01499, 01512, 01506,
01501, 01509, 01510, 00746, 00763, 00762, 01500, 01511, 01859,
01572, 01980, 02333/2011.
Valor : R$ 10.787,28
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças p/ veículos da Frota
Municipal.
Fornecedor : José Loureiro Rabelo  ME
Empenhos : 05828, 05819, 05824, 05829, 05830, 05831, 05832,
05835, 05796, 05811, 05798, 05808, 05807, 05994, 05797, 05916,
05794,  05993, 06030, 05793, 05826, 05823, 05806, 05821, 05820,
05836, 06323, 07423/2011.
Valor : R$ 2.804,00
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

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

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de prestação de serviço de curso de teatro p/
iniciante no CAC (Oficinas Culturais “José Reis Filho”), período de
02 a 31/05/2011.
Fornecedor : Juliano Roger M. de Oliveira
Empenhos : 07328/2011
Valor : R$ 900,00
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de prestação de serviço de curso de teatro
iniciante no CAC (Oficinas Culturais “José Reis Filho”), período de
01 a 30/06/2011.
Fornecedor : Juliano Roger M. de Oliveira
Empenhos : 07328/2011
Valor : R$ 900,00
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de locação de imóvel sito a Rua Pará nº 1.313
(CEREST), período de 19/05 a 30/06/2011.
Fornecedor : Kenji Murakoshi
Empenhos : 07094/2011
Valor : R$ 1.015,00
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de locação de imóvel sito a Estrada Água da
Onça – Chácara Primavera (Centro de Tratamento de Dep. Quími-
cos), meses Fevereiro/Março/2011.
Fornecedor : Luiz Leite
Empenhos : 07704/2010
Valor : R$ 2.779,62
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de materiais de informática.
Fornecedor : M. Haruhide Tano EPP
Empenhos : 07184/2011
Valor : R$ 7.932,70
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de câmera fotográfica digital p/
Sec.Mun.Meio Ambiente.
Fornecedor : Marcel Wendell Moraes Gonçalves ME
Empenhos : 07534/2011
Valor : R$ 289,90
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos
por se tratar de prestação de serviço de curso de música no CAC
(Oficinas Culturais “José Reis Filho”), período de 01 a 30/06/2011.
Fornecedor : Maria Fernanda Martins
Empenhos : 03337/2011
Valor : R$ 850,00
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de materiais descartáveis p/
pacientes da Sec. Saúde.
Fornecedor : Maria José Carvalho Sousa  ME
Empenhos : 07097, 06304, 06989, 01913/2011
Valor : R$ 903,80
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de materiais elétricos para as
escolas e creches municipais.
Fornecedor : Maria Regina Martins Mat. Elétricos ME
Empenhos : 07060, 07180, 07181, 07201/2011
Valor : R$ 1.485,20
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de materiais descartáveis p/
atendimento emergencial no Pronto S. Municipal.
Fornecedor : MC Hospitalar Ltda
Empenhos : 05788, 06967/2011
Valor : R$ 3.272,56
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de locação de imóvel sito a Rua Pará nº 1.313
(CEREST), período de 19/05 a 30/06/2011.
Fornecedor : Mitie Murakoshi
Empenhos : 07095/2011
Valor : R$ 1.015,00
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de prestação de serviço de plotagem para diver-
sos Deptos.
Fornecedor : Nathalia Bibiana Teixeira
Empenhos : 00611/2011
Valor : R$ 971,03
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de gêneros alimentícios para a
Merenda Escolar.
Fornecedor : Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda
Empenhos : 06247/2011
Valor : R$ 7.029,20
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de prestação de serviço de publicação de avi-
sos de Licitação.
Fornecedor : Pátria Designers Publ. e Propaganda Ltda
Empenhos : 07551/2011
Valor : R$ 850,00
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de prestação de serviço de conserto de trans-
formadores no Parque de Exposições Fernando Cruz Pimentel.
Fornecedor: Proerge Eng. Instal. e Eletrificações Ltda
Empenhos : 07124/2011
Valor : R$ 10.310,00
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de prestação de serviço de curso de Teatro
níveis I e II para adolescentes no CAC (Oficinas Culturais “José Reis
Filho”), período de 01 a 31/05/2011.
Fornecedor : Simone Correa Martins
Empenhos : 07329/2011
Valor : R$ 983,32
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de prestação de serviço de curso de Teatro
níveis I e II para adolescentes no CAC (Oficinas Culturais “José Reis
Filho”), período de 01 a 30/06/2011.
Fornecedor : Simone Correa Martins
Empenhos : 07329/2011
Valor : R$ 983,32
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de prestação de serviço de impressão, monta-
gem e encadernação de livros contábeis e lançamentos.
Fornecedor : Smarapd Informática Ltda
Empenhos : 07735/2010
Valor : R$ 5.575,40
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal
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Exposto à ação do
tempo desde sua cons-
trução, o atual Terminal
Urbano Rodoviário da
Estância Turística de
Avaré, localizado no
cruzamento da Avenida
Major Rangel com a
Rua Santa Catarina está
com os seus dias conta-
dos, já que a inaugura-
ção da ampliação da Ro-
doviária Municipal está
próxima.

Porém, preocupado
com os cidadãos avare-
enses que utilizam o
Terminal todos os dias

Terminal Urbano Rodoviário
passa por pequenas reformas

Terminal Urbano
recebeu nova

pintura

para ir ao trabalho e se
locomover pelo municí-
pio, o prefeito Rogélio
Barcheti realizou algu-
mas melhorias no local
para garantir a qualida-
de dos serviços presta-
dos à população.

A pintura interna e ex-
terna, assim como a ins-
talação de banheiros quí-
micos e a correção do
calçamento por onde tra-
fegam os ônibus, obras já
concluídas, fizeram par-
te de pequenas reformas
realizadas pela Prefeitu-
ra de Avaré no local.

Nos dias 30 de junho
e 01 de julho, a Polícia
Militar, em parceria com
a Secretaria Municipal de
Educação e com a rede
particular de ensino, for-
mou mais duas novas tur-
mas no PROERD - Pro-
grama Educacional de
Resistência as Drogas e a
Violência. O Programa é
realizado pelo 53º Bata-
lhão de Polícia Militar do
Interior que durante o
evento formou o repre-
sentativo número de 600
alunos da rede municipal
e particular de ensino.

Durante a cerimônia, as
crianças fizeram três apre-
sentações de dança, con-
tagiando todo o público
presente. A Banda Marcial
da Escola Paulo Araújo No-
vaes ajudou a abrilhantar
as noites com belas apre-

PROERD realiza formatura para 600 alunos em Avaré
E D U C A Ç Ã O   C O N T R A   A S   D R O G A S :

sentações, obtendo caloro-
sos aplausos da platéia. A
formatura do PROERD
materializa o encerramen-
to do curso que é realizado
em todas as escolas de Ava-
ré com os alunos do 5º ano.

Estiveram presentes na
solenidade, diretoras e pro-
fessores das escolas que
participaram do Programa,
representantes da Secreta-
ria Municipal da Educação
e do Executivo, bem como

o Comandante do 53º Ba-
talhão de Polícia Militar do
Interior, Tenente Coronel
Antonio Carlos Loriano. Os
Instrutores do PROERD,
Cabo de Polícia Militar Ale-
xandre Magno Monteiro e

a Soldado de Polícia Mili-
tar Célia Aparecida dos
Santos, responsáveis pela
formatura, realizaram o
sorteio de uma bicicleta
para cada dia do evento,
sendo uma delas doada
pela bicicletaria Mendes
Bike e a outra doada por
uma pessoa que não quis
se identificar.

Os ganhadores das bici-

cletas foram os alunos Luiz
Gustavo, da Escola Orlan-
do Cortez e Giovana, da es-
cola Victor Lamparelli, que
emocionou a todos com sua
atitude, doando sua bicicleta
para amiga Débora, uma vez
que já tinha bicicleta e sua
amiga não, exercitando as-
sim o espírito de cidadania,
algo que marcou a solenida-
de naquela noite.

Alunos formandos do PROERD

Policiais Militares responsáveis pelo PROERD
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O 34º Campeonato
Nacional da Raça Quar-
to de Milha, realizado
pela Associação Brasi-
leira de Criadores de
Cavalo Quarto de Milha
(ABQM), será realizado
de 15 a 24 de julho, no
Parque Dr. Fernando
Cruz Pimentel. “A ini-
ciativa da ABQM em
promover o evento to-
talmente em pista co-
berta veio ao encontro
dos anseios dos compe-
tidores e quartistas em
geral. Essa decisão foi
tomada na última reu-
nião de diretoria, após
consulta entre todas as
entidades e representan-
tes de modalidades”,
disse o presidente da
ABQM Paulo Farha.

Segundo o Departa-
mento de Esportes, o nú-
mero de inscritos deverá
superar a casa dos 4,3 mil
e o parque deverá receber

34º Campeonato Nacional da Raça Quarto
de Milha acontece de 15 a 24 de julho

Nove leilões agitam o
mercado quartista

Durante o período do evento, serão realizados
também nove importantes leilões da raça, com apro-
ximadamente 400 lotes que deverão ser licitados e
todos apoiados pela entidade quartista, entre eles,
um Oficial ABQM.

Veja a programação dos pregões por ordem de
data: Dia 16 - sábado às 20h00 - 6º Leilão Haras
Villa San José; Dia 17 - domingo às 18h00 - Leilão
Oficial ABQM; Dia 18 - segunda às 18h00 - 5º Lei-
lão Speed Max (RH Ranch); Dia 19 - terça às 20h00
- 5º Leilão Parceiros de Raça; Dia 20 - quarta às
15h00 - 3º Leilão Haras Faz Regina & Haras Cana-
rim e às 20h00 - 8º Leilão Tradição e Raça; Dia 21
- quinta às 18h00 - 1º Leilão Belinatto & Romanelli;
Dia 22 - sexta às 20h00 - 1º Leilão Haras Imperial/
Prata/Sky Ranch; e Dia 23 - sábado às 18h00 -
12º Leilão WV.

Os leilões dos dias 16, 17, 19 e 20 serão orga-
nizados pela MBA Leilões (www.mbaleiloes.com.br).
Já os referentes aos dias 18, 21, 22 e 23 estarão a
cargo da WV Leilões (www.wvleiloes.com.br). In-
formações completas poderão ser obtidas na ABQM
pelo tel.: (11) 3864-0800.

aproximadamente 1.800
animais da raça Quarto de
Milha em competição, re-
presentado plantéis de qua-
se todos os Estados brasi-
leiros, e que serão apre-
sentados por quartistas de
quase todo o País e tam-
bém do Exterior.

Avaliado pela ABQM

como o maior evento do
ano, os conjuntos estarão
em disputa por R$ 550 mil
em prêmios e 900 troféus
que serão distribuídos nas
provas de Apartação, Bull-
dog, Cinco Tambores,
Laço de Bezerro, Laço em
Dupla (Pé e Cabeça), Ma-
neabilidade e Velocidade,

Ranch Sorting, Seis Bali-
zas, Rédeas, Team Pen-
ning, Três Tambores,
Western Pleasure,
Working Cow Horse, além
do julgamento de Confor-
mação e a nova modalida-
de Performance Halter.

Toda a programação
será realizada em locais

cobertos, utilizando uma
estrutura metálica, cons-
truída pela Prefeitura Mu-

nicipal de Avaré, e a ou-
tra em lona, executada
pela ABQM.

E D U C A Ç Ã O :

A Secretaria Munici-
pal de Educação da Es-
tância Turística de Ava-
ré, não medindo esfor-
ços para garantir um
ambiente escolar  de
qualidade, conquistou
novos projetores advin-
dos do PROINFO –, um
programa do Ministério
da Educação – MEC.

No total, foram 11 as
escolas contempladas
com a doação de proje-
tores do PROINFO
para utilização em sala

MEC contempla escolas municipais com doação de projetores PROINFO
de aula como ferramen-
ta a auxiliar o corpo do-
cente no desenvolvi-
mento de suas ativida-
des pedagógicas.  O
PROINFO – Programa
Nacional de Informática
na Educação - tem por
objetivo promover o
uso da Telemática como
ferramenta de enrique-
cimento pedagógico no
ensino público funda-
mental e médio e é de-
senvolvido pela Secreta-
ria de Educação à Dis-

tância - SEED, por meio
do Departamento de In-
fra-Estrutura Tecnológi-
ca - DITEC, em parce-
ria com as Secretarias
Estaduais e algumas
Municipais de Educação.

Os projetores serão
doados às EMEBs Dona
Anna Novaes de Carva-
lho, Prof. Flávio Nasci-
mento, Profª Maria Na-
zareth ABS Pimentel,
Salim Antonio Curiati,
Prof. Clarindo Macedo,
Alzira Pavão, Prof. Car-

los Papa, Fausto dos
Santos Rodrigues, José
Rebouças de Carvalho,
Maria Thereza de Oli-
veira Picalho (Dondo-

ca) e Orlando Cortez.
A Secretaria já havia

adquirido, no início des-
te ano, um projetor para
cada escola da rede mu-

AGENDE SUA CONSULTA NA
COMODIDADE DE SUA CASA

0800-7701920
NESSE GOVERNO, ACABAMOS COM AS FILAS E

AUMENTAMOS PARA 10 MIL CONSULTAS TODO MÊS.

nicipal de ensino. Com
as doações, as escolas
contempladas terão a
sua disposição dois pro-
jetores cada uma.
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JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de prestação de serviço de aulas de Tai Chi
Chuam – teoria e prática no CAC (Oficinas Culturais “José Reis
Filho”), período de 01 a 31/05/2011.
Fornecedor : Suzely Dainezi
Empenhos : 07330/2011
Valor : R$ 950,00
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de prestação de serviço de aulas de Tai Chi
Chuam – teoria e prática no CAC (Oficinas Culturais “José Reis
Filho”), período de 01 a 30/06/2011.
Fornecedor : Suzely Dainezi
Empenhos : 07330/2011
Valor : R$ 950,00
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças e serviços de mecâ-
nica em veículos da Frota Municipal.
Fornecedor : Técnica Diesel Marson Ltda
Empenhos : 04138, 02184, 02328, 02183/2011
Valor : R$ 4.507,31
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de prestação de serviço emergenciais de ope-
ração e manutenção no aterro sanitário.
Fornecedor : Terracom Construções Ltda
Empenhos : 06105/2011
Valor : R$ 170.355,84
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de prestação de serviço de mecânica da ma-
quina motoniveladora 140B.
Fornecedor : Thiago Henrique P. Belinelli
Empenhos : 02335/2011
Valor : R$ 4.000,00
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de bancos de madeira p/ o
Pronto S. Municipal.
Fornecedor : Tramontina Sudeste S/A
Empenhos : 03474/2011
Valor : R$ 2.907,84
Avaré, 09 de Julho  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

VILA VENESA – RELAÇÃO DE PROPONENTES DO MINHA CASA MINHA
VIDA COM DOCUMENTOS A SEREM PROVIDENCIADOS ATÉ 24/07/11

NOME DOCUMENTO FALTANTE
Adriana Gonçalves Matias/Marco Antonio Cert. Nascimento e Regul. CPF
Adriele dos Santos Teobaldo Cert. Nasc./Casam. atualizada
Armando de Camargo Cert. Nasc./Casam. atualizada
Balbina Simões de Oliveira Olimpio Cert. Casam. Atualizada – CPF
Cristiane de Fatima Firmiano Cert. Nasc. Anderson / RG
Edson Charles Ramos Silva Cert. Nasc./Casam. Atualizada – CPF
Eva Bendita de Castilho Cert. Nasc./Casam. atualizada
Flavio Antonio Estevan Junior Cert. Nasc./Casam. atualizada
Lazara Barreto Pereira Cert. Nasc./Casam. atualizada
Luzia Donini Penaquini Cert. Nasc./Casam. atualizada
Maria Alice Silveira Cert. Nasc./Casam. atualizada
Marli Fátima Parisqui Cert. Nasc./Casam. Atualizada – CPF
Otilia Aparecida Drid de Mello Cert. Nasc./Casam. atualizada
Vania Aparecida Gonçalves de Jesus Cert. Nasc./Casam. atualizada

VILA VENESA – CPF´S A REGULARIZAR
ADIL APARECIDO CARDOSO – 147.258.388-45
ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA - 319.059.938-62
BENEDITA DE SOUZA – 068.092.048-06
CLAUDIA MARIA DOS SANTOS – 340.936.108-19
DIRCEU ELIAS – 120.170.498-75
ELSON DE OLIVEIRA – 072.037.478-24
ROSANA EGIDIO PEREIRA DIAS – 170.334.958-50
SONIA MARIA LEITE – 184.765.008-23
SUELY VIEIRA DA COSTA – 386.818.408-27

Presidente da Assembleia de Deus do
Brasil é o mais novo Cidadão Avareense

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

A noite fria de terça-feira, 28/06, não afetou se-
quer o clima acalorado que marcou a solenidade de
entrega de mais um título de Cidadão Avareense, des-
ta feita ao pastor e presidente da Convenção Geral
das Assembleias de Deus do Brasil, José Wellington
Bezerra das Costa. O evento, excepcionalmente, acon-
teceu na sede da Assembleia de Deus de Avaré, na
Praça da Bíblia, e reuniu pastores e autoridades de
toda região.

Pastor José Wellington é considerado uma verda-
deira sumidade entre os membros da Igreja Assem-
bleia de Deus. Desde maio de 1988 é o pastor-presi-
dente da Assembleia de Deus Ministério do Belém de
São Paulo e Presidente da Convenção Geral das As-
sembleias de Deus no Brasil (CGADB). Seus grandio-
sos feitos ao longo de quase 70 anos de dedicação ao
Evangelho lhe valeram inúmeras condecorações e tí-
tulos, incluindo agora o de Cidadão Avareense.

O homenageado fez uso da palavra e falou um pou-
co sobre sua trajetória, seus trabalhos e sua dedicação
total ao Evangelho. “Respiro a Assembleia de Deus
24 horas por dia”. Foi bastante ovacionado pelas cen-
tenas de fiéis que lotaram a igreja ABD de Avaré, uma
noite realmente memorável e histórica.
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O inverno começou oficialmente nesta terça-feira (21/
06), mas as temperaturas já caíram em muitas cidades
brasileiras há algumas semanas. Com o tempo mais
frio, os banhos ficam mais quentes e longos, as pesso-
as ligam os aquecedores elétricos mais vezes ao dia e
o uso de aparelhos que utilizam energia elétrica tam-
bém aumenta. Tudo isso eleva a conta de luz nessa
estação.

Pequenas mudanças podem reduzir os gastos com
a conta de luz. Vejamos:

Chuveiro
O primeiro cuidado deve ser com o grande vilão do

inverno: o chuveiro. A Aneel (Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica) calcula que um banho quente com uma hora
de duração consome de 4,5 a 6 Kwh (quilowatts-hora) o
que equivale a aproximadamente 157,5 Kwh no mês.
Reduza este gasto tomando estas medidas: tente dimi-
nuir ao máximo o tempo do banho, assim, você não eco-
nomiza somente energia, mas também água; feche o
registro na hora de se ensaboar, pois segundo a Sa-
besp, um banho de 15 minutos consome 135 litros de
água. Se a pessoa fechar o registro ao se ensaboar,
reduzindo o tempo de banho para cinco minutos, o con-
sumo de água cai para 45 litros, ou seja, uma economia
de aproximadamente 33%.

Algumas medidas simples podem ser tomadas para
reduzir esse gasto. Primeiro, tente diminuir ao máximo
tempo do banho. Dessa forma você não economiza so-
mente energia, mas também água. Fechar o registro na
hora de se ensaboar também reduz consumo. Segundo
a Sabesp, empresa responsável pelo fornecimento de
água no Estado de São Paulo, um banho de 15 minutos
consome 135 litros de água. Se a pessoa fechar o re-
gistro ao se ensaboar, reduzindo tempo de banho para
cinco minutos, o consumo de água cai para 45 litros -
uma economia de aproximadamente 33%.

Secadoras, lavadoras e aquecedores
Com o tempo frio fica mais difícil secar as roupas e

o uso da secadora aumenta. O aparelho consome entre
120 a 150 Kwh por mês quando utilizado uma vez por
dia. A água fria também leva os consumidores a opta-

PROCON – DEFESA DO CONSUMIDOR

Saiba quais são os vilões de consumo
de energia elétrica no inverno

rem por usar mais vezes a lavadora que consome por
mês 3,15 a 6,30 Kwh quando usada duas vezes por se-
mana. Para os dois eletrodomésticos a dica é a mes-
ma: procure acumular roupa para lavar e secar tudo de
uma única vez, reduzindo o uso dos aparelhos e o con-
sumo de energia.

Outro aparelho que passa a ser mais utilizado no
inverno é o aquecedor elétrico. O eletrônico, além de
consumir muita energia, pode ser prejudicial ao consu-
midor. No ano passado, o Idec avaliou quatro tipos de
aquecedores elétricos (irradiador, gabinete, a óleo e
splint) de nove marcas diferentes: Arno, Britânia, Ca-
dence, Cônsul, Cotherm, De Longhi, GE, Mondial e Phil-
co, analisando 21 modelos no total. Os resultados fo-
ram alarmantes: alguns dos aparelhos se mostraram
perigosos. O aquecedor tipo irradiador, por exemplo,
pode provocar queimaduras em objetos ou pessoas pró-
ximas a ele.

Outros vilões
As geladeiras também são responsáveis por gran-

de parte do consumo de energia. Para reduzir seu gas-
to, o consumidor pode evitar abrir e fechar o eletrodo-
méstico desnecessariamente e também não deixar a
geladeira próxima a aparelhos que produzam calor,
como é o caso do fogão. Outras dicas são não deixar
acumular grandes camadas de gelo e só ligar o freezer
em ocasiões realmente necessárias como festas ou
churrascos.

Apesar de pequenas, as lâmpadas também conso-
mem uma quantidade elevada e energia elétrica. A pri-
meira dica é optar pelas lâmpadas fluorecentes que con-
somem 15 watts por hora e são mais econômicas que
as incandescentes, que consomem 60 watts por hora.
Evite também deixar as luzes acesas desnecessaria-
mente e tente aproveitar ao máximo a luz do sol.

Selo Procel
Outra maneira de economizar energia é comprar

aparelhos elétricos identificados com o selo Procel (Pro-
grama Nacional de Conservação de Energia Elétrica).
Os produtos que apresentam notas A ou B possuem
uma maior eficiência energética, ou seja, consomem
menos energia que os que indicam notas D ou E.

C U L T U R A :

Na noite do último
sábado, 2, foi realizado
um encontro entre to-
dos os participantes da
Fase  Munic ipal  do
Mapa Cultural Paulista
nas diversas modalida-
des de inscritos.

No encontro, que
atende uma exigência do
próprio Mapa Cultural,
aconteceu um debate com
a participação de repre-
sentantes da Secretaria
Municipal de Cultura e
Lazer, de Kleber Silveira,
Diretor do Teatro Muni-
cipal, Ronaldo Ferrari e
Edel Coradi, representan-
tes do corpo de jurados
do Mapa em Avaré. Logo
após o debate, foram di-
vulgados os escolhidos
para representar a cidade
na Fase Regional.

A Fase Regional do
Mapa Cultural Paulista
contará com as seguintes
modalidades: Canto Coral,
Dança, Desenho Humor,

Escolhidos os representantes avareenses para o Mapa Cultural Paulista
Fotografia, Música Instru-
mental, Literatura – Crô-
nica e Poesia, Artes Plás-
ticas e Teatro. Confira a
seguir os escolhidos para
a Fase Regional:

CANTO CORAL -
Coral das Oficinas Cultu-
rais José Reis Filho

DANÇA - Studio D
de Luciana Grisolia

DESENHO HU-
MOR - Flávio de Olivei-
ra e Cristiano de Oliveira

FOTOGRAFIA - Sil-
via de Almeida Beltrami
e Edenilson Lima

MÚSICA INSTRU-
MENTAL - Quinteto das
Oficinas Culturais José
Reis Filho

L I T E R A T U R A
(CRÔNICA) - Pedro
Paulo de Araújo Junior e
Vera Ferezin

LITERATURA (PO-
ESIA) - Mauricio de Bar-
ros, Pedro Paulo de Ara-
újo Junior e Sony Santos.

ARTES PLÁSTICAS

- Valdir Rodrigues Filho,
Vânia Lewin e Isa Perez.

TEATRO - 1ª Coloca-
da: a peça “A farsa de
Yarin no céu de Manda-
caru” – Grupo

Municipal de Teatro
“Pópatapataio”.

2ª Colocada: “O Rou-
xinol e Rosa”, da Cia de
Artes Cênicas Mais do
Mesmo.

3ª Colocada: “As Rai-
nhas” da Cia Avareense
de Teatro Musical. Representantes avareenses do Mapa Cultural Paulista

Idosos do Lar São Vicente de
Paulo ganham festa junina

A Ç Ã O   S O C I A L :

No último dia 24 de
junho aconteceu uma
Festa Junina para os ido-
sos do Lar São Vicente de
Paulo de Avaré, no perí-
odo da tarde, contando
com a presença dos fami-
liares, funcionários e da
diretoria, que tem na pre-
sidência o sr. Orlando

Cruz Deolim e na vice, a
sra. Méri Ângela Lima e
como tesoureira, sra. Vera
Lúcia Messias Gambini.

A comunidade cola-
borou e assim os idosos
tiveram uma tarde agra-
dável, com direito a to-
das as guloseimas típicas
da época.
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CONDEPHAC – Conselho de Defesa
do Patrimônio Histórico Artístico e

Cultural de Avaré

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO
ORDINÁRIA JULHO 2011

SENHORES CONSELHEIROS
Assunto: Reunião ordinária do Conselho

Prezados Senhores

Ficam por meio deste, CONVOCADOS os Conselheiros do
CONDEPHAC Avaré para REUNIÃO ORDINÁRIA na Sala do
Condephac (na Secretaria Municipal de Cultura e Lazer) as
17h00min horas do dia 13 de JULHO de 2011

IMPORTANTE A PARTICIPAÇÃO DE TODOS.
ANTES DA PAUTA
· João Dalcin e Salim, favor preparar um relato para o Conselho
sobre o andamento das obras do Relógio de Sol, dos banheiros
públicos e do CAIC.
· Todos os conselheiros que ainda não entregaram os levanta-
mentos fotográficos, por favor, prepará-los.
PAUTA DA REUNIÃO
1. Apresentação do andamento das obras: Relógio de Sol, CAIC
2. Relato da participação na formação do Fundo de Meio Ambi-
ente com a vereadora Rosangela Paulucci
3. Apresentação do Projeto Sesquicentenário da Secretaria da
Cultura para os conselheiros, pois são fotos históricas e isso
vem de encontro com os propósitos do CONDEPHAC
4. Andamento dos decretos para averbação de imóveis tombados
5. Andamento dos levantamentos fotográficos
6. Relatório sobre o andamento do processo da banca do mercado.
· Lembro a todos que a Secretaria Executiva do CONSELHO funci-
ona diariamente desde 01 de Fevereiro de 2011, portanto dúvidas
opiniões ou questionamentos podem ser levados diretamente à
pessoa do Secretário ou mesmo da Presidente que igualmente
mantém um expediente regular na sede do Conselho - Ângela Golin
– Presidente, Gumercindo Castellucci Filho – Secretário.
Respeitosamente, peço a confirmação da presença no ato do
recebimento deste ou informe sobre a convocação de seu suplen-
te (atesto a responsabilidade de cada um neste acionamento).
Importante frisar a relevância e pertinência dos temas.
Os Conselheiros podem sugerir novas pautas que ficam, porém,
sujeitos à liberação da mesa Diretora devido a tempo para exposi-
ção o que pode levar a solicitação de uma reunião extraordinária

Gumercindo Castellucci Filho - Guma
Secretário Executivo

I N C L U S Ã O   S O C I A L :

A Estância Turística
de Avaré, através de sua
Secretaria Municipal de
Educação, foi contempla-
da pelo Programa Escola
Acessível 2011 e recebe-
rá recursos do Ministério
da Educação – MEC –
para a adequação de 8
escolas da Rede Munici-
pal de Ensino no intuito

Avaré conquista recursos do Programa Escola Acessível 2011
de promover a acessibili-
dade no ambiente escolar.
Os repasses ao município
são provenientes do Pro-
grama Dinheiro Direto na
Escola (PDDE) e serão
destinados diretamente à
unidade escolar para rea-
lizar as adequações de
acordo com suas necessi-
dades.

As unidades favoreci-
das pelo PDDE são:
EMEBs Dona Anna No-
vaes de Carvalho, Prof.
Carlos Papa, Profª Eliza-
beth de Jesus Freitas,
Profª Maria Nazareth ABS
Pimentel, Profª Maria
Theresa de Oliveira Pica-
lho (Dondoca), Profª Nor-
ma Lilia Pereira, Orlando

Cortez e Salim Antonio Cu-
riati, indicadas por já con-
tarem com Salas Multi-
funcionais. Em função dis-
so, a Secretaria da Educa-
ção informa que no próxi-
mo ano o município terá a
inclusão de mais duas
EMEBs: Prof. Vitor Lam-
parelli e José Rebouças de
Carvalho.

O programa Escola
Acessível, da Secretaria
de Educação Especial do
MEC, busca adequar o
espaço físico das escolas
estaduais e municipais, a
fim de promover acessi-
bilidade nas redes públi-
cas de ensino, tendo por
objetivos específicos ade-
quar arquitetônica ou es-
truturalmente, os espaços
físicos reservados à ins-
talação e funcionamento
de salas de recursos mul-
tifuncionais a fim de aten-
der os requisitos de aces-

sibilidade; adequar sanitá-
rios, alargar portas e vias
de acesso, construir ram-
pas, instalar corrimão,
colocar sinalização tátil e
visual e adquirir mobiliá-
rio acessível, cadeira de
rodas, material desportivo
acessível, assim como
outros recursos de tecno-
logia assistiva.

Esse é mais um passo
da educação municipal
para a promoção da au-
tonomia aos estudantes,
público alvo da educação
especial.

Curso de Psicologia da FSP visita Parque
Industrial da Usina Rio Pardo

Finalizando o semes-
tre e, com o objetivo de
contribuir para o aprimo-
ramento do conteúdo
aprendido em sala de
aula, consolidando a prá-
tica aliada à teoria, a Fa-
culdade Sudoeste Paulis-
ta (FSP) propiciou, sob
responsabilidade da pro-
fessora Maria Isabel Ros-
sini Tridapali, a visita dos
alunos do 5º termo do
curso de Psicologia, vi-
sando o conhecimento do
parque industrial, onde
fica localizada a Usina Rio
Pardo (URP), bem como
as práticas de recursos
humanos utilizadas.

Os alunos foram re-
cepcionados pela equipe
de Segurança do Traba-
lho da empresa, que pron-
tamente distribuiu os
EPI’s (equipamentos de
proteção individual),
como manda o regula-

E D U C A Ç Ã O :

CURSOS PROMOVIDOS PELO
SINDICATO RURAL/SENAR EM

PARCERIA COM A SECRETARIA DE
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

ADMINISTRAÇÃO RURAL - Noções básicas  -  25 a 28/07/2011
APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COM PULVERIZADOR  -  25
a 27/07/2011
ARTESANATO DE LÃ DE CARNEIRO  -  26 a 30/07/2011
TOMATE ORGÂNICO,PREPARO DE SOLO  -  28 e 29/07/2011

OS CURSOS SÃO GRATUITOS, COM MATERIAL DIDÁTICO E
ALIMENTAÇÃO.

mento interno da mesma.
Logo após, todos pude-
ram percorrer cada setor
da indústria, de forma a
conhecer o processo de
fabricação do álcool (eta-
nol), do açúcar e da ener-
gia, produtos finais obti-
dos da cana-de-açúcar.

Já com o conhecimen-
to do processo industrial,
os alunos dirigiram-se ao
departamento de Recur-
sos Humanos e recebe-
ram as informações da
gerência e equipe perti-
nentes à prática psicoló-
gica no âmbito organiza-
cional. Foi possível tam-
bém conhecer os projetos
sociais da URP e, sobre-
tudo, sua responsabilida-
de legal quanto à lei de
inclusão de deficientes no
quadro funcional, que já
soma 6 trabalhadores,
dado esse significativo e
de complemento à disci-
plina ministrada pela pro-
fessora Maria Cristina
Zanforlin, a qual também

esteve presente na visita.
Os alunos do 5º termo

de Psicologia agradecem
o apoio da Faculdade Su-
doeste Paulista, especial-
mente do coordenador do
curso de Psicologia, Ru-
bens Pereira, do profes-
sor Irineu Leonardo, di-
retor acadêmico, funcio-
nários em geral e, funda-
mentalmente, do mante-
nedor da instituição, Dr.
Alexandre José Braga
Chaddad; pessoas estas
que compõem a “família
FSP” e que somam esfor-
ços no intuito de fazer
deste um curso de refe-
rência, tornando-se cada
vez mais conceituado em
Avaré e região.
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I N F O R M A T I V O :

Time da FREA é campeão do Circuito COC de Basquete

O Colégio Universitário
de Avaré, mantido pela
FREA - Fundação Regio-
nal Educacional de Avaré -
participou nos dias 1 e 2
de julho do 1º Circuito

COC de Basquete, realiza-
do no Ginásio Kim Negrão.

Os alunos de basque-
te, com o professor José
Roberto, foram campeões
do circuito e, o aluno An-

tônio, o cestinha. A dire-
ção do Colégio manifes-
tou a seus alunos e pro-
fessores orgulho e admi-
ração pela dedicação e
salientou “...que, juntos,

complementam o trabalho
pedagógico realizado e
constroem a cada mo-
mento sua história de
conquistas. Parabéns a to-
dos”.

Alunos campeões do torneio

ESF V promove “Caminhada para o Futuro”
No dia 15 de junho, o

ESF V do Bairro Plimec
promoveu o evento “Ca-
minhada para o Futuro”
para os participantes do
posto e moradores da Vila
Dignidade, organizado
pela agente comunitária
de Saúde Lucilena Maria
de Oliveira Cassiano e
pela funcionária da Vila
Dignidade Ailta Moreira.

O evento contou ain-
da com a supervisão da
coordenadora da Vila Dig-
nidade, Bruna Castilho
Albuquerque Martins e da
enfermeira responsável
pelo ESF V, Helen Edu-
nísia Paiva, contando
com a colaboração da Se-
cretaria de Esportes, de
Tatiane Biazon e do agri-
cultor “Ribeirão”.

O evento começou
8h00 e contou com a pre-
sença de 60 pessoas. Jun-

S A Ú D E :

tas, elas tomaram um café
da manhã, fizeram alonga-
mento com a instrução da
professora de ioga Josia-
ne Pessuto e logo saíram
para a caminhada. Ao fi-
nal das atividades, foram
realizadas palestras sobre
diabetes, hipertensão, au-
toexame das mamas, pre-
venção do câncer do colo

do útero e climatério, mi-
nistradas pelas enfermei-
ras Helen e Ângela, do
ESF IV, que terminou com
um almoço para os mora-
dores do local.

Compareceram no
evento a enfermeira Hil-
da Gambini, o coordena-
dor da ESF, Juliano Ta-
deu Loureiro Dias, a en-

fermeira Ângela Maria de
Barros e o agente comu-
nitário Luiz Peres Junior,
ambos funcionários do
ESF II.

O ESF V convida a
todos para participar do
grupo de caminhada do
posto, localizado na Rua
Nicola Pizza, nº 1848,
Vila Martins III.

AGENDE SUA CONSULTA NA
COMODIDADE DE SUA CASA

0800-7701920
NESSE GOVERNO, ACABAMOS COM AS FILAS E

AUMENTAMOS PARA 10 MIL CONSULTAS TODO MÊS.
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E D U C A Ç Ã O :

EMEB “Prof. Victor Lamparelli” encerra Projeto Ler e Escrever
No último dia 28 de

junho, os alunos do 5º
ano B da escola EMEB
“Prof. Victor Lampare-
lli”, com a professora
Marisa D. Mello, fize-
ram o encerramento do
Projeto Universo ao meu
Redor.

Trata-se de um traba-
lho de conscientização
sobre a preservação e os
riscos que o planeta está
correndo, diante do des-
matamento, poluição dos
rios e mares, aumento
do buraco na camada de
ozônio, descongelamen-
to das geleiras e extinção
de vários animais deses-
truturando a biodiversi-
dade e o ecossistema.

De acordo com a

professora, “foi um pro-
jeto muito produtivo,
pois, pudemos trabalhar
com os alunos no 1º se-
mestre a importância da
preservação ao meio
ambiente, sendo que pu-
deram aprender sobre o
trabalho responsável da
reciclagem dos materiais
orgânicos e inorgânicos
e sua importância com a
sustentabilidade ambien-
tal”, destacou.

Os alunos se empe-
nharam ao máximo e a
empolgação era visível no
decorrer do projeto, sen-
do que, participaram pas-
so a passo através de vá-
rias leituras, pesquisas,
debates sobre filmes re-
lacionados aos temas, as-

sim a classe foi dividida
em grupos que elabora-
ram cartazes e seleciona-
ram textos (notícias e re-
portagens) para a apre-
sentação do seminário.

No encerramento os
alunos apresentaram o
que aprenderam durante
o projeto com a presen-
ça dos pais, entregando
uma muda de jambolão

(árvore frondosa da fa-
mília Mirtaceae, mais
conhecida como jame-
lão), deixando a seguin-
te mensagem:  “Enquan-
to todo mundo fala de

aquecimento global é
preciso agir. O real sen-
tido da vida é plantar.
Plantar árvores é respi-
rar vida. Plante! Faça
sua parte!”

Rua Rio de Janeiro, 1640
Estância Turística de Avaré/SP

Professoras com seus alunos no encerramento do Projeto
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Uma santa entre nós
Madre Paulina visitou Avaré nos anos de 1913, 1917 e 1921

GESIEL JÚNIORGESIEL JÚNIORGESIEL JÚNIORGESIEL JÚNIORGESIEL JÚNIOR

Registros raríssimos
das passagens da santi-
ficada madre Paulina por
Avaré estão felizmente
conservados no arquivo
das Irmãzinhas da Ima-
culada Conceição, em
São Paulo. Tais dados
trazem poucos porme-

nores sobre as visitas dis-
cretas da primeira santa
do Brasil à nossa região.

Contudo, a histórica
presença dessa mulher
admirável deveu-se a pe-
dido do dirigente das
Conferências Vicentinas,
Manoel Marcellino de
Souza Franco (1851-
1930, o popular Maneco

Dionísio, formulado em
meados de 1912.

Fundador da primeira
casa de saúde da cidade,
Maneco aconselhou-se
com o bispo de Botucatu
antes de escrever ao ar-
cebispo de São Paulo para
um apelo: o envio de frei-
ras. Sua intenção era a
elas confiar os serviços de

enfermagem da Casa Pia
de São Vicente de Paulo.

Por mais de 70 anos,
até meados de 2009, a
congregação de Santa
Paulina atuou dinamica-
mente nas áreas de saúde
e educação, deixando aos
avareenses valioso legado
de espiritualidade e soli-
dariedade.

Primeira vinda

Convidada por ma-
dre Vicência, sua suces-
sora no comando da
Congregação das Irmã-
zinhas da Imaculada
Conceição, madre Pau-
lina acompanhou-a na
visita a Avaré em feve-
reiro de 1913. Nessa
época ela vivia entre
pobres e doentes num
asilo de Bragança Pau-
lista. Fazia todo tipo de
serviços com devoção.
Era comum vê-la na
enfermaria, na lavande-
ria, na cozinha e na lim-
peza em geral da casa.

De trem, a viagem
das freiras, longa e es-
tafante, foi feita num
carro de 2ª classe da Es-
trada de Ferro Soroca-

bana. Na pacata cidade
com cerca de setecentas
moradias, ambas viram de
perto máquinas para bene-
ficiar arroz e para torrefa-
ção de café, serrarias, uma
fábrica de cerveja, outra
de macarrão, algumas ola-
rias e boas alfaiatarias. A
presença de mulheres tra-
jando o hábito religioso
nas poeirentas ruas de Ava-
ré causava curiosidade en-
tre os moradores.

Na Casa Pia, além de
voluntários, o único pro-
fissional era o médico João
de Góis Manso Saião.
Gente preparada para
atender os enfermos não
havia. Tão logo conhece-
ram os doentes, alguns
deles com paralisia reumá-

tica, tanto a fundadora
como a superiora se con-
venceram da necessida-
de da presença de irmãs
naquele ambiente e na pa-
róquia que também care-
cia de apostolado.

Sensibilizada, madre
Paulina notou que Ava-
ré seria um campo mis-
sionário. Avisado,
dom Lúcio Antunes de
Souza (1863-1923), o
primeiro bispo de Botu-
catu, mostrou-se muito
satisfeito com a disposi-
ção das freiras.

Nos anos seguintes,
além da Casa Pia as Ir-
mãzinhas assumiram a
enfermaria da Santa Casa
e abriram uma escola: o
Externato São José.

Segunda vinda
Em maio de 1917, por

recomendação médica,
madre Vicência viu-se
impossibilitada de viajar.
Recorreu então ao senso
prático e à sabedoria da
fundadora para represen-
tá-la nas visitas canônicas
às comunidades de Ava-
ré, São Manuel, Faxina
(atual Itapeva) e Passos,
no Sul de Minas Gerais.

No começo de maio
madre Paulina foi amisto-
samente recebida pelo pá-
roco, padre Adelino da
Costa Gaitto, este às vol-
tas com o projeto de cons-
truir a nova igreja matriz.
Ela reencontrou os dirigen-
tes vicentinos e, de Mane-
co Dionísio, ouviu palavras
de gratidão e de aplauso
pela dedicação de suas se-
guidoras. Segundo ele, sem
o carinho das “Irmãzinhas
Pobres” tantos anciãos,
antes desprezados, não te-
riam forças para sobrevi-
ver com mais dignidade.

Na Santa Casa ela per-
correu os quartos e ali, para
cada enfermo, reservava
olhares de bênção. Ouviu
dramas e, no seu portugu-
ês mesclado com expres-
sões do dialeto trentino, a
todos dirigia palavras de
ânimo e de esperança.

Na comunidade mais
nova, a do Externato São

José, onde se hospedou,
ela quis escutar, orientar e
até corrigir desvios de con-
duta. Foi onde sentiu
“uma grande dor”, confor-
me contaria em histórica
carta ao arcebispo dom
Duarte Leopoldo e Silva.

Difícil saber o que de
fato a desgostou a ponto
de ela mesma cuidar da
remoção da religiosa para
Minas Gerais. Entretanto,
rever ali madre Matilde
alegrou-a porque com a
velha amiga e conterrânea
Virgínia relembrou os ide-

ais de juventude.
De Avaré, aos 51

anos de idade, madre
Paulina seguiu para a
longínqua Passos (MG)
através de estradas íngre-
mes entre montanhas.
Em alguns trechos, revi-
vendo a mocidade na
colônia catarinense, ca-
valgou. “É porque a
irmã, que veio como
companheira não podia
montar; então eu deixei
a caleça (pequena carru-
agem) para ela e peguei
o cavalo”, revelou.

Santa
Madre

Paulina
(1865-
1942)

Trecho da carta de Madre Paulina em que ela
comenta sua passagem por Avaré, 1917

Casa Pia de São Vicente de Paulo, antigo hospital, 1913



AVARÉ, 9 DE JULHO DE 2011 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 519 19

A terceira vinda

Procedente de São
Paulo, onde voltara a
morar, pela terceira e
última vez madre Pau-
lina esteve na cidade
em 1921. Veio, entre os
meses de maio e junho,
para animar as religio-
sas atuantes nas comu-
nidades de Avaré, São
Manuel e Itapeva.

Novamente cum-
priu a visita canônica à
Casa Pia de São Vicen-
te de Paulo e ao Exter-
nato São José, pois as
Irmãzinhas haviam dei-
xado a Santa Casa.

Com apoio das Irmã-
zinhas, nessa época, um
centro de catecismo fun-

Imigrante, lavradora e tecelã
Natural de Vígolo Vat-

taro, madre Paulina nas-
ceu nesse vilarejo do nor-
te italiano em 16 de de-
zembro de 1865. Seu
nome civil era Amábile
Lúcia Visintainer. Aos 9
anos, tomou parte da
chamada Imigração Ma-
ciça e se fixou no Vale
do Itajaí (SC), onde tra-
balhou na lavoura e na
tecelagem.

Em 1890, com a ami-
ga Virgínia Nicolodi, cui-
dou de uma mulher can-
cerosa. Formou então um
grupo de moças consa-
gradas ao serviço dos
pobres e doentes. Assim
surgiu a Congregação
das Irmãzinhas da Ima-
culada Conceição, apro-
vada pela Igreja em 1895.
É quando ela mudou seu
nome para irmã Paulina
do Coração Agonizante
de Jesus.

Mesmo como superi-
ora, além de dar aulas de
catecismo e de atender
doentes, idosos e órfãos,
ainda arranjava tempo
para sustentar-se lavran-
do a terra.

Convidada, madre

Paulina transferiu-se para
São Paulo. Atenta e com-
passiva, amparou velhos
ex-escravos, os quais fi-
caram marginalizados
após a Lei Áurea, geran-
do grave problema soci-
al. Passou a ajudar ido-
sos e doentes no interior.

Afastada arbitraria-
mente do comando da
Congregação em 1909,
recolheu-se em Bragança
Paulista para cuidar de
doentes e dementes. De
volta à Casa Geral, em
1918, lá ela serviu de mo-
delo para suas seguidoras.

Mulher corajosa e de
profunda fé, madre Pauli-
na vibrava de alegria ao ver

as suas Irmãzinhas par-
tirem em missão ao Mato
Grosso, junto aos índios.

Em 1938, contudo,
teve início a sua “via
crucis” com grandes
provações físicas. De-
bilitada pelo diabetes,
teve o braço direito am-
putado e, aos poucos,
perdeu a visão. Quatro
anos depois, a 9 de ju-
lho de 1942, morre aos
76 anos, em São Pau-
lo. Beatificada pelo
Papa João Paulo II em
18 de outubro de 1991,
em Florianópolis (SC),
foi por ele canonizada
em 19 de maio de 2002,
em Roma.

cionava na cidade para ga-
rantir a formação religiosa
de seiscentas crianças, sob
a supervisão do jovem vi-
gário, padre Arlindo Vieira.

Irmã Fulgência de São
Luiz, cujo nome civil era
Ana Paula Franzoi (1891-
1986), atuou em Avaré
como catequista e assim
descreveu a primeira san-
ta do Brasil:

“Madre Paulina e de-
mais irmãs dedicavam-se
à lavoura. Levantavam de
madrugada, à luz da can-
deia, faziam as orações e
ao clarear do dia, enxada
às costas e, cantando di-
rigiam-se ao trabalho. Lá
pelas 8 horas, alguém le-

vava a refeição para a
roça. Tudo era muito
parco: pirão de farinha de
mandioca e chá, que as
pequenas devoravam
com avidez. Ela, ao con-
templar o pequeno gru-
po das orfãs, o coração
se lhe apertou, as lágri-
mas lhe rolaram e cari-
nhosamente lhes disse:
‘Tenham coragem filhas!
Trabalhem bastante!
Ajudem-me a pagar a dí-
vida pela compra desta
colônia de terra, pois,
quando forem Irmãs, eu
às enviarei às Índias e até
ao Alasca. É preciso tor-
nar Nosso Senhor co-
nhecido e amado”.

Estátua de Madre Paulina em Nova Trento (SC)

Irmãzinha num desfile festivo em Avaré, 1940

Acima,
religiosas do

Externato
São José,

1958. Ao lado
freiras que

atuaram em
Avaré:

 irmãs Vitália,
Lourdes e

Elisabeth, 2002

Externato S. José, 1940
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A Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, por
intermédio da Secretaria
de Turismo, realizou no úl-
timo dia 25 de junho, a pri-
meira edição da Feira da
Tradição Rural, contando
com o apoio da Coorde-
nadoria de Assistência
Técnica Integral – CATI
Regional Avaré, Conselho
Municipal de Desenvolvi-
mento Rural – CMDR
Avaré, Associação dos
Produtores Rurais dos
Bairros Pinhal e Rocha,
Associação dos Produto-
res Rurais dos Seis Bair-
ros, Sindicato Rural de
Avaré (SRA), Associação
dos Muladeiros de Avaré
(AMA), Associação dos
Produtores Rurais Fami-
liares do Bairro dos Fa-
ria (Agrofaria – Arandu-
SP) e Casa da Agricul-
tura de Avaré.

A Feira foi realizada
na sede da Secretaria de
Turismo, na Avenida
Paulo Novais, 11 (entra-
da da cidade) e contou

Turismo realizou Feira da Tradição Rural
Evento foi realizado no último dia 25 e tem objetivo de incentivar o agroturismo e valorizar o homem do campo

E V E N T O :

com exposição de artesa-
nato rural, comidas típi-
cas, exposição de fotos
históricas, museu rural,
mostra dos costumes ru-
rais, apresentações de
música regional, cachaça
artesanal e a tradicional
Queima do Alho da As-
sociação dos Muladeiros
de Avaré (AMA).

A Feira da Tradição
Rural teve como objeti-
vo incentivar o desenvol-
vimento e fortalecimen-
to do turismo rural e va-
lorizar o trabalho do pe-
queno produtor rural e
agricultores familiares.

Para Eliseu Aires de
Melo, diretor da CATI
Regional Avaré, o turismo
rural é uma forma interes-
sante de incrementar a
renda da agricultura fami-
liar e do pequeno produ-
tor rural. “A CATI, como
órgão de assistência téc-
nica e extensão rural da
Secretaria da Agricultura
e Abastecimento do Esta-
do de São Paulo (SAA)

tem realizado inúmeras
capacitações e treinamen-
tos aos agricultores pau-
listas demonstrando que o
turismo rural é uma pos-
sibilidade de valorizar os
saberes e fazeres do ho-
mem do campo, de am-
pliar os aspectos da pro-
teção dos recursos natu-
rais, fortalecer as cadeias
produtivas locais e resga-
tar valores da vida rural,
tornando-os mais produ-
tivos economicamente”,
relatou Aires de Melo, res-
saltando que a CATI dis-
ponibiliza publicações téc-
nicas específicas sobre o
tema na sua página na in-
ternet.

Pessoas que compareceram ao evento puderam saborear os pratos preparados durante a Queima do Alho

Pedalinhos foram colocados no Lago para as pessoas se divertirem


