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V E M   P R A   F O L I A :

Avaré prepara-se para viver o
melhor Carnaval da região

Público presente  no Carnaval 2010 na Concha Acústica

No ano em que Ava-
ré completa seu Sesqui-
centenário, Avaré pre-
para-se para viver o

melhor Carnaval de sua
história, com  uma mega
estrutura de som e ilu-
minação, em quatro pon-

tos diferentes, para pú-
blicos de todas as ida-
des: Largo São João,
Camping, Balneário Cos-

ta Azul e Concha Acús-
tica. A folia será de 5 a
8 de março.

Página 10.

É domingo: Corrida e
Caminhada ecológicas

agitam Avaré

Uma manhã de ativi-
dades ao ar livre, volta-
das à qualidade de vida da
comunidade. É o que pro-
mete a “Corrida e Cami-
nhada Ecológicas 5 K -
pela Preservação da

Água” - evento que acon-
tece em Avaré na manhã
deste domingo (27), com
programação esportiva e
cultural na Praça da Con-
cha Acústica.
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A largada será defronte a  Concha Acústica, na
Praça Prefeito Romeu Bretas

S A Ú D E   B U C A L :
Prefeitura vai inaugurar

quatro novos consultórios
odontológicos

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré vai inaugurar quatro
novos consultórios odon-
tológicos que foram im-
plantados e já estão em

funcionamento nos PAS
do Bairro Alto, Vera
Cruz, Jardim Brasil e
Estratégia Saúde da Fa-
mília (ESF) Brabância.

Página 11.

J U B I L E U   D E   P R A T A :
Missa com Arcebispo Dom Maurício

encerrou comemorações dos 25
anos da Paróquia São Pedro

Página 15.

Agito Band movimenta o final
de semana em Avaré

Aproximadamente
50 mil pessoas prestigi-
aram o Agito Band, rea-
lizado no Balneário Cos-
ta Azul no último final de
semana. O evento teve

início no último dia 17 e
trouxe muita diversão
para a população avare-
ense e turistas, com a  re-
alização de shows musi-
cais em uma mega estru-

tura de som e ilumina-
ção, eventos esportivos
e culturais, praça de ali-
mentação, banheiros
adaptado e segurança.
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Secretaria de
Relações
Institucionais
está atendendo
no Centro
Administrativo

Página 16.
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CARTÕES DA ZONA AZUL
POSTOS DE VENDA

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

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

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

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

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

Rua Pernambuco, 1346
AbavilAbavilAbavilAbavilAbavil

BabuchaBabuchaBabuchaBabuchaBabucha
Rua Pernambuco, 1472

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

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

Largo São João, 200
Casa ChaddadCasa ChaddadCasa ChaddadCasa ChaddadCasa Chaddad

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

INFORME DO CONSELHO
MUNICIPAL DO IDOSO

O IDOSO E ALGUNS DE SEUS DIREITOS:
- Atendimento preferencial imediato e individualiza-
do em órgãos públicos e privados (repartiçoes pú-
blicas, bancos, cinema, teatro, supermercados, ro-
doviárias, etc..
- Desconto de pelo menos 50% nos ingressos para
eventos artísticos, culturais esportivos e de lazer.
Fonte: Cartilha do Idoso elaborada por grupo de atua-
ção especial de proteção ao Idoso – GAERI/Ministé-
rio Público do Estado de São Paulo.
O Conselho Municipal do Idoso atende na sala dos
Conselhos Muncipais, sito à Rua Rio Grande do
Sul,1750 – Fundos – Maiores Informações ligue
fone:      3711-1430 ramal 1437
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LEGISLATIVO

Sessão 21/02/2011
Indicações

Marialva Araujo de Souza Biazon – Presidenta
- Para que através do setor competente, conclua a pavimentação
de um trecho da Rua Mato Grosso, entre as ruas Jordão R. Gon-
çalves e Saul Bertolacine (imediações da Creche Dona Malu),
bem como acione a Cia Santa Cruz para providenciar iluminação
pública nos postes ao longo do citado trecho.
- Para que através do setor competente, conclua a pavimentação
de um trecho da Rua Vega, nas proximidades do número 30,
situada no Bairro Costa Azul em Avaré.
- Para que através do setor competente, determine a realização de

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO e/ou Tapa-Buracos da RUA LUIZ
ZANELLA, nas dependências da Segunda Igreja Presbiteriana de
Avaré, tendo em vista as chuvas torrenciais dos últimos meses que
tem contribuído com a degradação da malha asfáltica existente, o
que por certo, vem causando diversos transtornos e prejuízos á
população residente ou em trânsito por àquela artéria pública.

Roberto Araújo – Vice- Presidente
- Para que através do Departamento competente, providencie o
nivelamento das ruas do Bairro rural “Ilha Verde”, que se encon-
tram esburacadas e praticamente intransitáveis.
- Para que através do Departamento competente, providencie a
operação “tapa buracos” em toda extensão da Av. Mario Covas,
visto que lá existem buracos, causando transtornos aos usuári-
os da referida via.
- Para que através do Departamento competente, providencie

com urgência o nivelamento das ruas do “Pontão do Remanso”,
que se encontram esburacadas e praticamente intransitáveis.
- Para que através do Departamento competente, providencie

com urgência a capinação de mato alto na “passagem” de pedes-
tre sobre a linha férrea, entre os Bairros: “Bonsucesso” e “Vila
Martins III”.
- Para que através do Departamento competente, estude a possi-
bilidade de estar construindo uma rotatória entre as Ruas Tonico
de Castro, José Alves Valente, Lucio Dias da Fonseca, Fidelis
Chaim e Domingos Barreira, no sentido de melhorar o tráfego no
referido trecho, dando mais segurança aos pedestres que transi-
tam pela referida via.
- Para que através do Departamento competente, providencie a
capinação de mato alto nas adjacências da Diretoria de Ensino de
Avaré, tendo em vista a proliferação de animais peçonhentos.

Vicente Schiavão – 1º Secretário
- Para que através Do Setor Competente, tome as devidas provi-
dencias no sentido de estar construindo mureta de proteção s/ o
córrego existente no bairro Santa Elizabeth III.
- Para que através Do Setor Competente, tome as devidas provi-
dencias no sentido de realizar reparos necessários na barranca
do córrego que corre paralelamente à Rua Ammos Contrucci -
(Pq. Santa Elizabeth III), em frente ao nº 71.
- Para que através do Setor Competente, tome as devidas provi-
dencias no sentido de estar colocando placa de “PARE” bem
como sinalização de “SOLO” na esquina da Rua Sebastião Esteves
(sentido Av. João Vitor de Maria) com a rua Marechal Rondon.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
- INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo Prefei-
to Municipal, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, através do Setor Com-
petente, providenciar sinalização “PARE” na confluência das ruas
Piauí e Bastos Cruz, trecho com intensa circulação de veículos.
- INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo Pre-
feito Municipal, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, como colabora-
ção na construção da Escola Técnica Federal (INSTITUTO FEDE-
RAL DE SÃO PAULO – CAMPUS DE AVARÉ) o fornecimento, den-
tro das possibilidades, de pedra britada em quantidade suficiente
as áreas destinadas à Parte 2 do Projeto, nos fundos das cons-
truções atuais e uma das laterais. Trata-se de uma solicitação de
seu Diretor Geral, Professor Benedito Germano de Freitas Costa.

Júlio César Theodoro
- Para que através do setor competente e com a devida atenção
estude a possibilidade de se alterar sentido da Rua Piauí para mão
única até a Rua Voluntários de Avaré, sendo este sentido atual-
mente mão dupla. Trata-se de um pequeno trecho, porém com
transito muito complicado em dias de evento no Clube da Associ-
ação Atlética Avareense, sendo está uma solicitação do próprio
clube visando atender as reclamações de moradores da região,
porém após cinco requerimentos feitos pelo clube desde 2009

(em anexo), não obtiveram sequer uma resposta.
-Para que através do setor competente notifique o proprietário de
imóvel localizado na Rua Tenente João Dias próximo ao numero
119 para o mesmo  providencie a retirada de entulhos visando
facilitar a passagem de pedestres pela calçada.
- Para que através do setor competente providencie o
recapeamento da rotatória da Vivenda Solemar, visando atender
a solicitação dos moradores do local.
- Para que através do setor competente se construa rotatório na
Av. Anápolis ao lado da Garagem Municipal, (nos moldes da que foi
construída no inicio da Av. Três Marias próximo a Sabesp), visando
maior segurança e a melhora do trafego de veículos no local.
 - Para que através do setor competente se de continuidade a
pavimentação e implantação de guias em vias publicas no povoado
da Barra Grande, conforme projeto já realizado, visando atender
as Ruas Salvador Firase, Sebastião Camilo Lelis e demais traves-
sas, sendo está uma solicitação dos moradores desta localidade.
- Para que através do setor competente em caráter de urgência,
providencie a retirada dos galhos secos das árvores localizadas
ao longo da Av. Pref. Paulo Novaes, pois segundo comerciantes e
moradores, com as chuvas de verão, existe o risco constante
desses galhos caírem e atingirem pedestres e motoristas que
trafegam pelo local.
- Para que através do setor competente seja realizada a troca de lâmpa-
das queimadas ao longo do Condomínio Reserva do Horto, sendo esta
uma solicitação dos proprietários dos imóveis desta localidade.
- Para que através do setor competente estude a possibilidade de
fazer um campo de futebol suíço próximo a Praça do Jd. Paineiras,
sendo esta uma solicitação dos moradores do Bairro.

Luiz Otávio Clivatti
- Para que através do setor competente, providencie a instalação
de um redutor de velocidade na Avenida Espanha com urgência,
visto que, os veículos transitam em alta velocidade provocando
acidentes e colocando em risco a segurança de pedestres e
moradores das proximidades, inclusive de crianças e idosos.
-Para que através do setor competente, realize estudos para colo-
cação de placas indicativas proibindo som na Avenida principal do
Bairro Costa Azul. Sendo uma reivindicação de moradores e pro-
prietários do bairro uma vez que, veículos ficam ali estacionados
com o som alto perturbando transeuntes e moradores. Segue em
anexo fotos de placas em algumas cidades proibindo som.
- Para que juntamente com o departamento competente, que pro-
mova a identificação em placas das obras realizadas em nosso
município, fazendo alusão às empresas construtoras responsá-
veis, valor da obra e ainda, data de início e conclusão destas,
entre outros dados pertinentes.
- Para que realize estudos juntamente com o departamento com-
petente, para a criação de um Programa Permanente de Castra-
ção nos bairros a cada três meses em ritmo de mutirão nos finais
de semana, utilizando escolas e postos de saúde como local.

Paulo Dias Novaes Filho
- Para que efetue reparos no telhado do imóvel do ESF do bairro
Duílio Gambini, pois, com as chuvas, há goteiras e infiltração de
águas pelas paredes.
- Para que, com urgência, transfira toda a responsabilida-
de da gestão do Parque de Exposições à Secretaria da
Agricultura.
- Para que deixe correr o prazo determinado no contrato entre a
Prefeitura de Avaré e a empresa responsável atualmente pelo
Pronto Socorro Municipal e realize uma licitação para contratar
uma nova gestora ao invés de rescindir o contrato atual e contra-
tar outra empresa de forma emergencial, como foi noticiado por
alguns órgãos de imprensa.

Rosângela Paulucci P. Pereira
- Através do setor competente, providencie imediatamente a lim-
peza de terreno, pertencente à municipalidade, localizado na Rua
Tenente João Dias ao lado do nº 1255, visto que o mato encontra-
se muito alto, propiciando proliferação de animais peçonhentos
nocivos à saúde.
- Para que, através da Secretaria competente, providencie estu-
dos para que a cidade de Avaré participe do PRONASCI que é
Desenvolvido pelo Ministério da Justiça.
- Para que, através do setor competente, providencie a criação
de postos para o descarte de medicamentos nas Unidades Bási-
cas de Saúde.
- Para que, através do setor competente, providencie a criação
de uma ouvidoria móvel/itinerante no município.
- Para que, através do setor competente, providencie imediata-
mente a limpeza e posterior conservação dos canteiros cen-
trais, localizados na Avenida Gilberto Filgueiras entre as aveni-
das Misael E. Leal e Paulo Araujo Novaes, visto que o mato
encontra-se muito alto.

Requerimentos
Marialva Araújo de Souza Biazon- Presidenta

- Que seja oficiada à Gerência Regional do SESI, para que informe
a esta Casa de Leis quais os procedimentos a serem tomados por
este Legislativo para que esta cidade receba a Unidade Móvel do
Programa “Alimente-se bem”.
- Que seja oficiada à Presidência de todas as Câmaras Municipais
de nossa região, a fim de que se unam com o objetivo de apoiar de
forma incisiva emenda ao Projeto de Lei 302/2007 que tramita no
Senado Federal visando extinguir as altas programadas - proce-
dimento em que os peritos médicos do Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS) determinam por quanto tempo o segurado poderá
receber benefícios como o auxílio-doença.
- Que seja oficiado ao Excelentíssimo Governo do Estado de São
Paulo, Senhor Geraldo Alckmin, para que informe a esta Casa de
Leis se procede ao informado pelo jornal A Folha de São Paulo,
edição de sábado, 19/02, de que estaria nos planos do Governo
a não continuidade de implantação dos Ambulatórios Médicos de
Especialidades (AME) nas cidades em que eles já foram anunci-
ados, como é o caso de Avaré.
- Que seja oficiado ao Excelentíssimo Deputado Federal Senhor
Duarte Nogueira, a fim de que inclua no Orçamento da União
emenda no valor de R$ 500 mil (quinhentos mil reais), verba que
será utilizada no recapeamento total da Rua Félix Fagundes, im-
portante via comercial de nossa cidade que tem enfrentando inú-
meros problemas em sua pista de rolamento.
- Que seja oficiado ao Excelentíssimo Deputado Estadual Senhor
Pedro Tobias, a fim de que inclua no Orçamento do Estado emen-
da no valor de R$ 500 mil (quinhentos mil reais), verba que será
utilizada na construção de um Posto de Atendimento à Saúde
(PAS) no Bairro Santa Elizabeth.
- Que sejam oficiados votos de aplausos e parabenizações pelo
10º aniversário de organização da Segunda Igreja Presbiteriana
de Avaré, situada no bairro Santa Elizabeth

Roberto Araújo – Vice- Presidente
- Seja oficiado a SABESP – Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo, ora concessionária pública municipal de
água e esgoto, para que verifique o afundamento na pavimenta-
ção asfáltica, localizado na Rua Bahia, defronte ao nº 1.963, que
surgiu após os reparos efetuados pela Sabesp, quando do con-
serto de entupimento de esgoto.
- Seja oficiado a SABESP – Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo, ora concessionária pública municipal de
água e esgoto, para que verifiquem o afundamento na pavimenta-
ção asfáltica, localizado na Av. Carmen Dias Faria, defronte a
E.P.A.T. – Estação Pressurizadora de Água Tratada – Bairro:
“Avaré I”, que surgiu após os reparos efetuados pela Sabesp,
quando do conserto de vazamento de água.
 - Seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor
Rogélio Barcheti Urrêa, para estude a possibilidade de estender a
todos os motoristas lotados no setor de saúde do município o que
rege no Artigo 46 da Lei Complementar nº 126, de 02 de junho de
2010 – CAPÍTULO I – da Estrutura do Quadro de Pessoal, que
dispõe; “o servidor que desempenhar as suas funções junto a
unidades de urgência, emergência ou internamento, fará jus a
percepção de um adicional de local de exercício no importe de
45% (quarenta e cinco por cento) do valor da referência salarial
inicial do nível 01 (um)”.
 - Seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística
de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que envie a esta
Colenda Casa de Leis, no prazo regimental de 15 (quinze) dias,
relatório circunstanciado das despesas efetuadas com a empre-
sa “Rodolfo Bernabio Tamassia-ME”, acompanhado das respecti-
vas Notas Fiscais, a fim de serem averiguados por este Parla-
mentar que, dentre suas atribuições, tem a obrigação de fiscali-
zar e auxiliar o Poder Executivo.
- Seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor
Rogélio Barcheti Urrêa, para que atenda ao pedido dos mora-
dores que assinam o presente abaixo – assinado, em torno de
1.000 (mil) pessoas, solicitando a edificação de uma Praça em
área destinada exclusivamente para tal finalidade, quando da
implantação do loteamento, localizada nos fundos da CEI
“Adalgisa Ward”.
-Seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor
Rogélio Barcheti Urrêa, para que através do Departamento
competente providencie a operação “tapa buraco” na Rua
Antonio Gomes de Amorin, defronte ao nº 470 – Bairro:
“Bonsucesso”, conforme pedido já feito anteriormente atra-
vés da Indicação nº 0004/2011
- Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” ao Ilustre Secretário Municipal
de Turismo, Senhor RICARDO NOVAES COSTA AURANI pelo even-
to “AGITO BAND”, ocorrido entre os dias 17 a 20/02/2011 no
“Balneário Costa Azul”.
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Vicente Schiavão – 1º Secretário

- Para que através da Sra. Secretária Municipal do Meio Ambiente
Mirthes Yara F. Vieira, para que  informe a esta Casa de Leis o real
motivo da não divulgação do nº da  linha telefônica para a nossa
população, visando cumprir a Lei 1423 de 19/10/2010 – (Disk Verde).
- Para que através da Secretaria Municipal de Saúde venha in-

formar a esta Casa de Leis o quanto tem sido os gastos com
consultas realizadas em Consultórios Médicos em cada especia-
lidade que se encontram sobrecarregadas nas Unidades Bási-
cas, ou seja, situação onde os pacientes não conseguem uma
consulta através da Rede Básica Municipal de Saúde.
- Para que através da Secretaria Municipal de Saúde venha infor-
mar a esta Casa de Leis o quanto tem sido os gastos com medica-
mentos para o atendimento da Unidades Municipais de Saúde,
uma vez que tem sido uma constante as reclamações da falta de
medicamentos nas Redes Básicas Municipais de Saúde.
-A titular da pasta da Secretaria Municipal de Educação, Sra. LUCIA
LÉLIS, para que em data a ser agendada, compareça a esta Casa
de Leis para fazer uma abordagem discorrendo sobre o Termo
“INCLUSÃO NA ESCOLA”, informando quais são os projetos que
estão sendo desenvolvidos e como estão sendo preparadas as
classes para o atendimento de crianças portadoras de deficiência.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
- REQUEIRO à Mesa, parabenizar a Sra. Marli Forteza como tam-
bém  os organizadores do evento realizado na Escola Matilde Vieira
no dia 19 de Fevereiro próximo passado para Comemoração do Dia
Internacional da Síndrome de Down,  com o objetivo de conscientizar
a população sobre as possibilidades  e as lutas dos portadores
dessa patologia e de seus familiares. Oficialmente o Dia Internaci-
onal da Síndrome de Down é comemorado em 21 de Março.
- REQUEIRO à Mesa, solicitar de Sua Excelência o Prefeito Muni-
cipal da Estância Turística de Avaré, Senhor Rogélio Barchetti
Urrêa, o envio de documentação detalhada sobre os gastos já
efetuados desde 2007 na obra do Boiódromo e o planejamento
para a conclusão da mesma, anexando ainda às autorizações
dos diversos órgãos de defesa ambiental. Informar também o
destino que foi dado para as toneladas de terra retiradas do local.
- REQUEIRO à Mesa, oficiar o PROFESSOR BENEDITO GERMANO DE
FREITAS COSTA, DD Diretor do INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAU-
LO CAMPUS AVARÉ, na Avenida Prof. Celso Ferreira da Silva, s/nº -
Jd. Europa CEP 18707-150, nesta Cidade, convidando-o a compare-
cer nesta Casa de Leis, em Sessão Ordinária, em dia e hora
agendados com Sua Senhoria, a fim de expor para todos os presen-
tes os detalhes do Projeto que está sob seu comando, seguindo
diretrizes de um projeto nacional iniciado pelo ex-presidente Lula e
presentemente fielmente dirigido por S. Excia. a Presidenta Dilma.
- REQUEIRO à Mesa, oficiar o Professor Benedito Germano de Freitas
Costa, Diretor do INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO CAMPUS DE
AVARÉ (Escola Técnica) parabenizando-o pela forma como vem
conduzindo a Escola, especialmente com os percalços naturais que
sempre estão presentes no final da construção do edifício e que
também se fazem sentir nas vésperas de sua inauguração.
-REQUEIRO à Mesa, solicitar de Sua Excelência o Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, in-
formar a esta Casa de Leis, qual o montante de impostos devidos
pelo clube AVARÉ GOLFE COUNTRY. Foi aprovado requerimento
solicitando o perdão para a dívida dessa entidade esportiva, o que
se configura claramente como renúncia fiscal, caso não sejam ob-
servadas as condições fixadas pela Lei Complementar nº 101/2000,
“Lei de Responsabilidade Fiscal”, de cujo teor anexamos cópia.
- REQUEIRO à Mesa, solicitar de Sua Excelência o Prefeito Muni-
cipal da Estância Turística de Avaré, Senhor Rogélio Barchetti
Urrêa,   o envio a esta Casa de Leis da documentação relaciona-
da aos adiantamentos citados a seguir  e feitos em nome da
funcionária Ana Amélia Nogueira Piazza. É indispensável que se-
jam enviados cupons fiscais e notas fiscais das empresas forne-
cedoras do Município, empenhos e liquidação para comprovar de
maneira efetiva os gastos feitos com os adiantamentos datados
de 09/03/2010 (para viagem) e os demais para despesas miúdas
e datados de 03/05/2010, 05/05/2010, 24/05/2010, 21/06/2010,
07/07/2010, 08/10/2010, 29/10/2010 e 22/11/2010, além de mais
dois adiantamentos sem datas e com ordem de pagamento de
número 45 e 142, relacionados ao ano de 2011. Os valores so-
mam R$ 22.000,00 (com devolução  de R$ 3.500,00) em 2010 e
R$ 4.000,00 em 2011.

Jair Alves Ferreira
- Que sejam oficiados efusivos votos de aplausos e
parabenizações ao Reverendíssimo Padre Milton José Perretti,
extensivo a todos que trabalham diretamente junto à Paróquia de
São Pedro Apóstolo, pela passagem do Jubileu de Prata de funda-
ção da paróquia que há 25 anos trabalha incansavelmente na
evangelização de fiéis através das mais variadas atividades, sejam
religiosas, recreativas e sociais, trabalhos que sem dúvida mere-

cem todo apreço e reconhecimento desta Egrégia Casa de Leis.
- Que seja oficiado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para
que informe a esta Casa de Leis se existe permissão para que
munícipes em geral possam estar pintando o tronco das árvores
plantadas nas vias públicas da cidade, conforme verificado ao
longo da Avenida Paulo Araujo Novaes, imediações de uma con-
cessionária de carros.
- Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância turísti-
ca de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que informe a
esta Casa de Leis se existe a possibilidade legal dos micro-ôni-
bus e ônibus da Frota Escolar serem emprestados ao Esporte,
pois a referida pasta enfrenta muitas dificuldades no que diz
respeito ao transporte de atletas para competições regionais en-
tre outras atividades que levam o nome de nossa cidade. São
muitas as reclamações relativas a esse problema e nós, como
representantes da população, precisamos atuar em busca de
soluções que não onerem os cofres públicos e contribuam para o
desenvolvimento do Esporte local.
- Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, a fim de que infor-
me a esta Casa de Leis acerca da legalidade da placa de
parabenização afixada defronte da Igreja de São Pedro Apóstolo,
onde consta que o Arcebispo Metropolitano de Botucatu, o prefei-
to Rogélio Barcheti e o secretário de Comunicação Marcelo José
Ortega congratulam-se com o Jubileu de Prata da Paróquia de
São Pedro Apóstolo.
- Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, a fim de que infor-
me a esta Casa de Leis acerca da remuneração dos Agentes
Comunitários de Saúde, os quais, de acordo com a Portaria 3.178
de 19 de outubro de 2010, deveriam receber R$ 714,00, mas
acabam ganhando mensalmente R$ 532,00.
- Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, a fim de que inda-
gue a Secretaria Municipal de Transporte e Sistema Viário do
porque de até a presente data não terem sido instaladas as pla-
cas de sinalização vertical indicando estacionamento exclusivo
para carros, coibindo assim que motocicletas ocupem os parcos
espaços reservados existentes na área central da cidade.
- Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, a fim de que infor-
me a esta Casa de Leis sobre o itinerário de patrulhamento da
Guarda Municipal, haja vista que não tem ocorrido com frequência
necessária o patrulhamento no Parque de Exposições Dr. Fernando
Cruz Pimentel.
- Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, reiterando o Re-
querimento de nº 117/2011, aprovado por unanimidade na sessão
do dia 14/02/2011, a fim de que indague novamente a Secretaria
Municipal de Planejamento e Obras sobre os reparos no muro de
arrimo da Praça Japonesa.

Júlio César Theodoro
- Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de agra-
decimentos a Dra. Camila Zanetti Vieira, pelos relevantes serviços
prestados no período em que atuou como Secretaria de Indústria e
Comércio, tendo contribuído para o desenvolvimento de nosso
município através da participação em importantes projetos.
- Que seja oficiado a diretoria da CERIPA para que informe se
existe algum projeto em andamento para se colocar postes de
energia e luminárias ao longo das Av. Copacabana e Itaipu nos
Bairros Vivenda Solemar e Cambarás, pois tal localidade está
cada vez mais povoada e movimentada sendo necessária a rea-
lização de tal obra de melhoria.

Luiz Otávio Clivatti
 -Para que seja oficiado ao Exmo. Comandante Interino Major PM
Marcelo Amaral Oliveira, responsável pelo 53º Batalhão de Polícia
Militar de Avaré–SP, solicitando que seja feito patrulhamento intensi-
vo, aos sábados e domingos em toda extensão da Avenida principal
do bairro Costa Azul, uma vez que veículos ficam ali estacionados
com o som alto ligado perturbando transeuntes e moradores.
- Para que seja oficiado ao Exmo. Deputado Estadual Campos Ma-
chado, para que o mesmo possa incluir emendas em prol da Estân-
cia Turística de Avaré, consignando o valor 500 mil, visando aplica-
ções em projetos para a Santa Casa de Misericórdia de Avaré,
recurso que será aplicado por meio de medidas que favoreçam a
nossa população e o nosso desenvolvimento sócio – econômico.
- Para que seja oficiado à Exma. Deputada Federal Bruna Furlan
(PSDB) para que a mesma possa incluir emendas em prol da
Estância Turística de Avaré, consignando o valor de 500 mil, vi-
sando aplicações em projetos para a construção de um Ginásio
de Esportes no Bairro Vera Cruz, recurso que será aplicado por
meio de medidas que favoreçam a nossa população e o nosso
desenvolvimento sócio – econômico.

- Para que seja oficiado ao Exmo. Deputado Estadual Celso Giglio
(PSDB), para que o mesmo possa incluir emendas em prol da
Estância Turística de Avaré, consignando o valor 500 mil, visando
aplicações em projetos para estruturas para a realização dos
Jogos Regionais 2012, como construção de um campo de malha,
bocha e piscina de biribol, recurso que será aplicado por meio de
medidas que favoreçam a nossa população e o nosso desenvol-
vimento sócio – econômico.
-Para que seja oficiado ao Exmo. Deputado Federal José
Bittencourt para que o mesmo possa incluir emendas em prol da
Estância Turística de Avaré, consignando o valor 500 mil, visando
aplicações em projetos para a construção de um Centro
Poliesportivo no Bairro Alto, recurso que será aplicado por meio
de medidas que favoreçam a nossa população e o nosso desen-
volvimento sócio – econômico.
-Que seja oficiado a Diretoria do Pronto Socorro Municipal, para
que envie a esta Colenda Casa de Leis as seguintes informações
: 1)- Sobre o porque de não fornecer atestado médico aos pacien-
tes e  simplesmente fornecer a declaração de comparecimento.
- Seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a equipe de
futsal BAR DO BOLA/P. PRETA/KI JORNAL;LOTÉRICA ARANDU/
PINTURA LOPES; SOPAGOLE

Paulo Dias Novaes Filho
- Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que, através do setor compe-
tente, responda a esta Casa de Leis se é verdadeira a notícia
veiculada no site avarenoticias.com.br, que diz que, pelo fato de
o CRP da Prefeitura estar comprometido, Avaré teria perdido o
benefício de receber uma máquina patrol e dois tratores.
- Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que, através do setor compe-
tente, responda a esta Casa de Leis quais são os médicos que
atendem na rede básica de saúde do município (excluindo-se os
médicos dos ESFs), qual a agenda dos mesmos (número de dias
que cada um atende) e número de pacientes atendidos diaria-
mente por cada um deles.
- Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que, através do setor compe-
tente, informe a esta Casa de Leis quando será efetuado o paga-
mento do veículo comprado pela Prefeitura e cedido ao Corpo de
Bombeiros.
-Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que responda a esta Casa de
Leis em quanto tempo a Prefeitura pretende regularizar a situação
do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) de Avaré, para
que os vereadores possam buscar verbas para a nossa cidade.

Rosângela Paulucci P.Pereira
- Seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto de profun-
do pesar pelo falecimento da Senhora CÉLIA DE OLIVEIRA RIGHI
- Seja oficiado as redes de farmácias locais, para que, informem
se existe sistema de recolhimento de medicamentos vencidos.
-Seja oficiado à Companhia de Saneamento e Abastecimento do
Estado de São Paulo – Sabesp, para que estude a possibilidade
de isentar os moradores comprovadamente carentes da tarifa de
ligação de água e esgoto definitivo, que deve ser paga pelo mora-
dor ao fazer uso dos serviços pela primeira vez.
- Que estude a possibil idade de isentar os moradores
comprovadamente carentes da cobrança da tarifa de religação
de água e esgoto em Votuporanga. Segundo o órgão respon-
sável, conforme o Decreto Municipal nº 8061/2009 perante a
inadimplência de duas contas de água não pagas é realizado o
serviço de corte, que priva o morador de utilizar água encanada
por meio da SAEV Ambiental. Para a religação do sistema de
água e esgoto é cobrada uma taxa no valor de R$ 19,00, acres-
cido na conta do mês seguinte. Neste sentido, o parlamentar
defende a isenção dessa tarifa junto a população carente, que
enfrenta transtornos no orçamento doméstico, e sustento fa-
miliar. “Acredito que isentar os munícipes que necessitam des-
sa ajuda, não será a solução de todos os problemas, mas
contribuirá em boa quantia”, disse. Seguindo essa linha, o ve-
reador Emerson referiu-se a tarifa de ligação de água e esgoto
definitivo, que deve ser paga pelo morador ao fazer uso dos
serviços pela primeira vez. Neste caso o vereador defende a
possível isenção dessa taxa em benefício dos moradores que
não têm condições de pagar o valor cobrado por esse serviço
público.
- Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Muni-
cipal da Estância Turística de Avaré, para que informe se
existe em Avaré um levantamento do número de deficientes;
bem como se já foi realizada uma pesquisa de interesse
junto a esses deficientes para a prática de esporte e, se
existe algum projeto de apoio ao Paradesporto. Se negativo,
qual o óbice?
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ORDEM DO DIA
CIRCULAR N º 04/2011 - DG    Avaré, 24 de fevereiro de 2.011.-

Exmo. (a)Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária
de 28/02/2011 - Segunda Feira – às 18h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que, a Exma. Sra. Presidenta
Vereadora Marialva A. S. Biazon  designou  para a Ordem do Dia da
Sessão Ordinária de  28 de fevereiro do corrente ano, que tem seu
inicio marcado para as 18h00min,  a seguinte matéria:
1. PROCESSO N.º 22/2011 Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: VETO PARCIAL, aposto ao Projeto de Lei nº 04/2011,
Autógrafo nº 02/2011, que estabelece o índice para a revisão anual
dos subsídios do Prefeito, do Vice Prefeito e dos Vereadores; bem
como a revisão geral dos subsídios dos Secretários Municipais.
Anexo: Cópias do Oficio nº 12/2011-CM do Executivo e dos Pare-
ceres do Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Reda-
ção. (Parecer Contrário)
2. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 02/2011 Discus-
são Única – Maioria qualificada 2/3
Autoria:- Ver. Ernesto Ferreira de Albuquerque
Assunto: Dispõe sobre revogação do Decreto Legislativo nº 178/
2004, que dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Avareense ao
Sr. ROGER ABDELMASSIH e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2011 e
dos Pareceres do Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça
e Redação. (vistas:Ver Jair)
3. PROJETO DE LEI N.º 17/2011 – Discussão Única
Autoria:- Ver. Roberto Araujo
Assunto: Dispõe sobre denominação de próprio público munici-
pal e dá outras providências (Praça Walfredo Bonametti)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 17/2011 e do Parecer do
Jurídico.
Observação:- Os Pareceres das Comissões Permanen-
tes serão colocados na Mesa dos Srs. Vereadores quan-
do da apreciação da matéria
4. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 211/2010 – Discus-
são Única  - Maioria Absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre a alteração do Anexo III, da Lei nº 126, de
02 de junho de 2010 - Extinguem-se o cargos em comissão de
Diretor Presidente do Instituto de Previdência e de Diretor Finan-
ceiro do Instituto de Previdência.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 211/2010 e
dos Pareceres do Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça
e Redação. (vistas: Ver. Ripoli)
5. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 212/2010 – Discus-
são Única -  Maioria Absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Altera o Artigo 84 de Lei nº 938, de 23 de maio de 2007
e revoga a Lei n º 1139, de 28 de janeiro de 2009 e adota outras
providências (Avareprev).
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 212/2010 e
dos Pareceres do Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça
e Redação. (vistas: Ver. Ripoli)
6. PROJETO DE LEI N.º 16/2011 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar adianta-
mento de recurso financeiro a Secretaria Municipal de Esporte – SEME.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 16/2011 e dos Pareceres do
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e
de Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor.
7. PROJETO DE LEI N.º 19/2011 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre revogação da lei nº 518, de 13 de no-
vembro de 2003, que dispõe sobre cessão de uso de imóvel de
propriedade do Município da Estância Turística de Avaré a Secre-
taria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e dá outras
providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 19/2011. -
Observação:- Os Pareceres da Assessoria Jurídica e das
Comissões Permanentes serão colocados na Mesa dos
Srs. Vereadores quando da apreciação da matéria.
8. PROJETO DE LEI N.º 20/2011 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza retrocessão de bem imóvel e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 20/2011 e do Parecer do
Jurídico. (c/Emendas)
Observação:- Os Pareceres das Comissões Permanentes serão colo-
cados na Mesa dos Srs. Vereadores quando da apreciação da matéria.
9. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 22/2011 – Dis-
cussão Única - Maioria Absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal

Assunto: Dispõe alteração do Anexo III - Quadro de Pessoal -
Cargos em Comissão da Lei Complementar nº 126, de 02 de junho
de 2010, cria cargo de Diretor de Educação Continuada - SAMU,
Diretor de Frota - SAMU e Diretor de Enfermagem Base - SAMU e
adota outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 22/2011
Observação:- Os Pareceres da Assessoria Jurídica e das Comis-
sões Permanentes serão colocados na Mesa dos Srs. Vereado-
res quando da apreciação da matéria
10. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 23/2011 – Discus-
são Única -  Maioria Absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre criação de empregos públicos no âmbito
da Administração Direta do Município de Avaré (SAMU).
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 23/2011. –
Obs: Os anexos da propositura contendo a descrição dos
empregos, carga horária, requisitos etc., encontram-se
a disposição na Secretaria da Câmara.
Observação:- Os Pareceres da Assessoria Jurídica e das
Comissões Permanentes serão colocados na Mesa dos
Srs. Vereadores quando da apreciação da matéria.
OBSERVAÇÃO: O Processo, abaixo relacionado, deixou de
constar da presente Circular tendo em vista a solicitação
de informações ao Sr. Prefeito Municipal. (Impacto orça-
mentário, declaração do ordenador de despesas Art. 16 e
17 da LRF)
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 11/2011
Assunto: Dispõe sobre alteração da referência salarial do
cargo de Diretor da Garagem Municipal, constante do ane-
xo III da Lei Complementar nº 126, de 02 de junho de 2010
e dá outras providências.
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

DECRETO LEGISLATIVO N º 252/2011
 Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Avareense

ao Sr. AQUILINO NOGUEIRA CÉSAR FILHO e dá outras
providências.

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍS-
TICA DE AVARÉ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI DECRETA:
Artigo 1º - Fica concedido o Título de “CIDADÃO AVAREENSE” ao
Sr. AQUILINO NOGUEIRA CÉSAR FILHO, pelos relevantes servi-
ços prestados à comunidade avareense.
Parágrafo único – A entrega da referida honraria dar-se-á em
Sessão Solene previamente convocada, em comum acordo com
o homenageado.
Artigo 2º - As despesas decorrentes com o presente Decreto
Legislativo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
01.01-01.031.7005-2.257.3.3.90.39.23.00.00.00.0.01.110.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
aos 22 de fevereiro de 2011 -

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

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Projeto de Decreto Legislativo nº 03 /2011
Autoria:  Ver. Paulo Dias Novaes Filho
Aprovado por unanimidade, em Sessão de 21/02/2011

RETIRE GRATUITAMENTE O
SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE AVARÉ NO PAÇO
MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

MARIALVA ARAÚJO DE
SOUZA BIAZON

Presidente

ROBERTO ARAÚJO
Vice-Presidente

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
1º Secretária

RODIVALDO RIPOLI
2º Secretário

REABERTO PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NA

COPA DA CÂMARA DE VEREADORES

Processo nº 02/2011 -
Pregão Presencial nº 02/2011 – Registro de Preço nº 01/2011
Data da realização: 15 de março de 2011 - 09h00min.

EXTRATO DE EDITAL- REPETIÇÃO
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, faz
saber que se acha aberta a repetição da licitação na modalidade
Pregão (Presencial) para REGISTRO DE PREÇOS do tipo menor
preço item por item, para futura aquisição de material de consumo
para utilização na copa da Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré, conforme anexo I do edital que estará dispo-
nível na Sede do Poder Legislativo, sito à Av. Prefeito Misael E.
Leal, 999 – Avaré – SP, no horário das 09h00min, às 12h00min.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (14) 3732-
0929. O Edital completo também poderá ser acessado pelo site:
http://www.camaraavare.sp.gov.br

Cristiano Augusto Porto Ferreira
Pregoeiro

Janayna Martins da Costa
Pregoeira

LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
Repetição do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/11

PROCESSO Nº. 039/11
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento
de equipamentos e mão-de-obra para prestação de serviços de
prevenção,salvamento e resgate (salva-vidas) no Camping Muni-
cipal e Costa Azul..
Data de Encerramento: 14 de março de 2011, das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 14 de março de 2.011, 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, 23 de fevereiro de 2011 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/11 – PROCESSO Nº.070/11
Objeto: Construção de restaurante e sanitários/vestiários do
Camping Municipal.
Data de Encerramento: 18 de março de 2011, às 09:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 18 de março de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 26 de janeiro de 2011 – Érica Marin
Henrique – Presidente da CPJL.

ADJUDICAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO  nº.005/10 – Processo nº. 508/10
Fica adjudicado as empresas BANCO BONSUCESSO S.A. E BAN-
CO CRUZEIRO DO SUL S/A, objetivando a formalização de con-
vênios entre a Prefeitura e Instituições Financeiras interessadas
em oferecer aos servidores, benefícios na forma de Cartão de
Crédito – adjudicado em: 07/01/2011.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade nº. 004/11 –  Processo nº. 048/11

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação a Empresa OSASTUR
OSASCO TURISMO LTDA, com valor total de R$ 147.900,00,00
(cento e quarenta e sete mil e novecentos reais), objetivando
a aquisição de 87.000 passes escolares, com fulcro no artigo 25 da
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09
de fevereiro de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 013/11–Processo nº. 057/11

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa ARMAN-
DO BACCHI DE PAULA ASSIS, com valor mensal de R$
1.666,00 (hum mil,seiscentos e sessenta e seis  reais),
objetivando a locação de imóvel na Rua Alagoas n°222 para
instalação do Projeto Melhor Idade em Movimento, com fulcro
no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 03 de janeiro de 2011 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.
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RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 008/11–Processo nº. 032/11

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa JOÃO EDGARD
KAMADA, com valor mensal de R$ 2.400,00 (dois mil e quatro-
centos  reais), objetivando a locação de imóvel na Rua Luiz Perei-
ra Dias n°50 para instalação da Fábrica Maria Nazareth Marques
Confecções Me, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 26 de janeiro de 2011 –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 014/11– Processo nº. 058/11

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa ANA FLÁVIA
FERREIRA-ME, com valor total de R$ 17.500,00 (dezessete mil e
quinhentos  reais), objetivando a contratação de empresa espe-
cializada para locação de geradores para o evento AGITO BAND
VERÃO 2011,com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 15 de fevereiro de 2011
– Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 012/11–Processo nº. 047/11

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa PEDRA & PE-
DRA ALARMES LTDA-ME, com valor total de R$ 780,00 (sete-
centos e oitenta reais), objetivando serviço de monitoramento de
alarme 24 horas no Depósito da Central de Alimentação Municipal,
com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 09 de fevereiro de 2011 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 015/11–Processo nº. 059/11

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa STELIMS PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MULT SERVIÇOS LTDA-
EPP, com valor total de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos  reais),
objetivando a prestação de serviços de segurança no Evento
Agito Band Verão 2011,no Balneário Costa Azul, com fulcro no
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, 15 de fevereiro de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA 003/10 – Processo nº. 039/10, Contrato (138/10), que
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA, referente à execução da reforma e ampliação (adequação)
do Terminal Rodoviário e construção do Terminal Urbano de Passa-
geiros até  29 de junho de 2011, conforme solicitação do Departa-
mento de Convênios – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONVITE n° 015/
10 – Processo nº. 056/10, que faz entre si a Prefeitura da
Estância Turística de Avaré e a empresa SOFOLHA
INFORMÁTICA LTDA, referente a contratação de empresa es-
pecializada para o fornecimento das informações necessárias
ao serviço computacional para cadastramento e gerenciamento
de “Moto-Taxi e Taxista”, até o dia 29 de fevereiro de 2012, con-
forme solicitação do Departamento Municipal de Trânsito – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa EXPERT COMUNICAÇÃO – BANCO DE
IDÉIAS LTDA, objetivando a contratação de empresa especi-
alizada para viabilizar e administrar um programa para promover
a análise e atualização dos dados do Cadastro Imobiliário da Pre-
feitura de Avaré,relativa ao Pregão Presencial nº. 009/11 –
Processo nº.  038/11 - Homologado em: 25/02/2011.

HOMOLOGAÇÃO
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA as empresas BANCO BONSUCESSO S.A. e BAN-
CO CRUZEIRO DO SUL S/A , para formalização de convênios
entre a Prefeitura e Instituições Financeiras interessadas em ofe-
recer aos servidores, benefícios na forma de Cartão de
Crédito,relativa ao CHAMAMENTO PÚBLICO nº. 005/10 – Pro-
cesso nº.  508/10 - Homologado em: 07/01/2011.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade CONCURSO DE PRO-
JETOS nº. 001/11 – Processo nº. 036/11, objetivando a seleção
de uma entidade de direito privado,sem fins lucrativos,qualificada
no âmbito do Governo Federal como Organização de Sociedade
Civil de Interesse Público – OSCIP,com área de atuação compatível
com a do objeto aqui descrito, e que se interesse em realizar, por
meio de Termo de Parceria, em estreita  cooperação com o Gover-
no, os estudos, diagnósticos e cobrança do Uso de espaços públi-
cos, com subsídios fornecidos pela Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré  para que essa cobrança possa ser implementada
pela Secretaria competente para inclusão na Dívida Ativa de todas
as cobranças não realizadas, inclusive as decorrentes do uso do
espaço público não cadastrado, conforme preceitua o “caput” do
artigo 49 da Lei n° 8.666/93. conforme preceitua o “caput” do artigo
49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 09/02/11 –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº.
003/11 – Processo nº. 008/11, objetivando a contratação de empresa
especializada em produção artística para gerenciamento do Carnaval
2011,no Largo São João e Concha Acústica, conforme preceitua o
“caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada
em: 22/02/11 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal

Fica REVOGADA a licitação na modalidade CONVITE  nº. 002/11
– Processo nº. 002/11, objetivando a contratação de empresa
especializada para fornecer mão de obra, equipamentos e todos
os materiais necessários para a execução de calçada (passeio)
em concreto, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei
8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 14/02/11 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.
.

Decreto n.º 2.653, de 24 de Janeiro de 2011.
(Dispõe sobre declaração de utilidade pública para fins de

desapropriação, e dá outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desa-
propriação amigável ou judicial, a área de terras abaixo, de pro-
priedade de CARLOS AUGUSTO MARTINS RODRIGUES e outros,
localizada na Avenida Profº Danuzia Di Santi, nesta cidade, que
será destinada a prolongamento de via pública.
Local:- Av. Profª Danuzia Di Santi – Bairro Ipiranga - Avaré – SP;
Proprietário:- Carlos Augusto Martins Rodrigues e outros;
Área :- 1.088,86 m²;
Valor :- R$ 79.181,90
Descrição da Área :-
Um terreno de forma irregular, situado nesta cidade de Avaré, com
início junto ao Marco nº 2 A, cravado no alinhamento predial da Rua
Francisco Cruz; desse ponto segue pelo alinhamento predial na
extensão na extensão de 12,32 metros, atingindo o marco nº 2 B;
desse ponto deflete à esquerda e segue rumo SW 8°56’NE, na
extensão de 92,14 metros, na confrontação com o remanescente
do expropriado, atingindo o marco de nº 5; desse  ponto à esquer-
da e segue rumo NW 7°44’9", na extensão de 12,00 metros, con-
frontando com o alinhamento predial da Av.Profº. Danuzia Di Santi,
atingindo o marco nº 6; desse ponto deflete à esquerda e segue
rumo SW 8°56’1" NE, na extensão de 89,35 metros, atingindo o
marco 2 A, local onde teve início essas  medidas e confrontações,
perfazendo uma área terreitorial de 1.088,86 m2.
Artigo 2º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta de dotação orçamentária vigente.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se as disposições em contrário, especialmente o
Decreto nº 2.108, de 19 de junho de 2009.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 24 de Janeiro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DE SECRETARIA

DECRETOS

Decreto n.º 2.657, de 28 de Janeiro de 2011
Esta publicação prevalece sobre a anterior

 (Cria o Programa “Escola de Tempo Integral” e dá outras
providências )

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando que o artigo 34 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional , Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996, deter-
mina a progressiva ampliação do período de permanência na escola ;
Considerando que o Estatuto da Criança e do Adolescente , Lei
nº 8069 de 13 de Julho de 1990, garante às crianças e aos adoles-
centes a proteção integral e todos os direitos fundamentais ineren-
tes à pessoa humana, assegurando – lhes oportunidades a fim de
lhes facultar o desenvolvimento físico , mental , moral, espiritual e
social , em condições de liberdade e de dignidade;
Considerando que o Plano Municipal de Educação aprova-
do pela Lei nº 578 de 1 de Abril de 2004, prevê dentre as
metas e objet ivos da Educação Básica “  implantar e
implementar gradativamente a educação integral na rede pú-
blica municipal com atividades nas áreas de aprendizagem ,
culturais e artísticas , esportivas e de lazer, de direitos hu-
manos , de  meio ambiente , de inclusão digital e de saúde e
sexualidade;
Considerando que a família,  a comunidade, a sociedade e
o Poder Público devem assegurar, com absoluta propriedade,
a efetivação dos direitos referentes a vida , à saúde , à ali-
mentação, à educação, ao esporte ao lazer à
profissionalização , à cultura, à dignidade, ao respeito, à li-
berdade e à convivência familiar e comunitária, nos termos
do artigo 227 da Constituição Federal;
Considerando a importância da articulação entre as políticas
sociais para a inclusão de crianças, adolescentes, jovens e suas
famílias, bem como o papel fundamental que a educação exerce
nesse contexto;

INFORME DO CONSELHO
MUNICIPAL DO IDOSO

O IDOSO E ALGUNS DE SEUS DIREITOS:
- Toda pessoa com  idade igual ou superior a ses-
senta anos tem direito ao fornecimento gratuito de
medicamentos  de uso continuado, mediante apre-
sentação de receita médica atualizada.
As medicações são padronizadas conforme deter-
mina o  Ministério de Saúde e são entregues gratui-
tamente nas Unidades Básicas (Postos de Saúde)
e postos de estratégia de saúde da Família.
Fonte: Secretaria Municipal da Saúde de Avaré – mai-
ores informações podem ser adquiridas pelo fone :
37328263 ou endereço eletrônico:
saudegab@avare.sp.gov.br
O Conselho Municipal do Idoso atende na sala dos
Conselhos Muncipais, sito à Rua Rio Grande do
Sul,1750 – Fundos – Maiores Informações ligue
fone:      3711-1430 ramal 1437

RETIRE GRATUITAMENTE O
SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE AVARÉ
NO PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

A PREFEITURA MUNICIPAL DA ES-
TÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ torna
público que requereu na CETESB  a Li-
cença Prévia para instalação de um Pos-
to de Abastecimento de Combustíveis na
Garagem Municipal, localizada na Ave-
nida Anápolis nº 777.
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Considerando o caráter intersetorial das políticas de inclusão
social e formação para a cidadania, bem como a co-responsabili-
dade de todos os setores da administração municipal em sua
implementação e a necessidade de planejamento conjunto das ações
intersetoriais , de modo a promover sua articulação no âmbito local;
Considerando que a educação abrange os processos
formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência
comunitária, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa,
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas
manifestações culturais, de acordo com o artigo 1º da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
Considerando que o artigo 217 da Constituição Federal, define o
esporte como dever do estado e direito de cada um, reforçando o
compromisso de democratizar o acesso às atividades esportivas
como parte da formação integral de crianças, jovens e adolescentes;
Considerando a necessidade de ampliação da vivência escolar
de crianças, de modo a promover, além do aumento da jornada, a
oferta de novas atividades formativas e de espaços favoráveis
ao seu desenvolvimento.

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica criado o Programa “Escola de Tempo Integral”,
que tem por finalidade contribuir para a formação integral de cri-
anças, adolescentes e jovens, por meio da articulação de ações,
de projetos, e de programas das Secretarias Municipais, alteran-
do o ambiente escolar e ampliando a oferta de saberes, métodos,
processos e conteúdos educativos.
Art. 2º - O Programa “Escola de Tempo Integral”, promoverá
a articulação de ações do Governo Municipal que tenham como
beneficiários : crianças, adolescentes e jovens.
Art. 3º - Integram o Programa “Escola de Tempo Integral”
ações dos seguintes órgãos:
I – Secretaria Municipal da Educação;
II – Secretaria Municipal de Cultura;
III – Secretaria Municipal de Esporte;
IV – Secretaria Municipal da Saúde;
V – Secretaria  Municipal do Meio Ambiente;
Parágrafo Único. Ações de outros órgãos públicos municipais,
estaduais, federais, instituições privadas, associações,
agremiações e organizações não governamentais poderão inte-
grar o Programa “Escola de Tempo Integral”.
Art. 4º - Compete às Secretarias Municipais e demais integrantes
do Programa  “Escola de Tempo Integral”:
I – promover a articulação institucional e a cooperação entre si,
visando o alcance dos objetivos do Programa;
II – prestar assistência técnica e conceitual na gestão e
implementação de projetos;
III – estimular parcerias entre os setores, conforme o parágrafo
único do artigo 3º deste decreto, visando à ampliação e ao apri-
moramento do Programa;
IV – articular as ações de programas dos Governos Federal e Estadu-
al, com vistas a ampliar o tempo e os espaços educativos,  de acordo
com os projetos político – pedagógicos de sua rede de ensino;
V – mobilizar e estimular a comunidade local para a oferta de
espaços,  buscando sua participação complementar em ativida-
des e outras formas de apoio que contribuam para o alcance das
finalidades do Programa;
VI – colaborar com a qualificação e a capacitação de docentes,
técnicos, gestores e outros profissionais, em parceria com as
Secretarias e demais parceiros integrantes do Programa;
VII – fortalecer o compartilhamento comunitário e dinâmicas de redes.
Art. 5º Para a consecução dos objetivos do Programa “Escola
de Tempo Integral” as propostas de ações e ou projetos a
serem desenvolvidos pelas escolas deverão:
I – apoiar a ampliação do tempo e do espaço educativo e a exten-
são do ambiente escolar, garantindo o mínimo de 09 ( nove ) horas
diárias de permanência dos alunos nas escolas em período inte-
gral da rede pública municipal;
I – contribuir para a redução da evasão, da reprovação, da
distorção idade/série;
III – oferecer atendimento educacional especializado às crianças
com necessidades educacionais especiais;
IV – prevenir e combater o trabalho infantil, a exploração sexual
e outras formas de violência contra crianças, adolescentes e
jovens, mediante sua maior integração comunitária;
V – promover a formação da sensibilidade, da percepção e da
expressão de crianças, nas linguagens artísticas, literárias e
estéticas;
VI – estimular crianças a manter uma interação efetiva em torno
de práticas esportivas educacionais e de lazer;
VII – promover a aproximação entre a escola, as famílias e a
comunidade, mediante atividades que visem a responsabilização
e a interação com o processo educacional, integrando os equipa-
mentos sociais e comunitários entre si e a vida escolar.
Art. 6º A implementação do Programa “Escola de Tempo Inte-
gral” dar-se-á por meio do apoio à realização, em escolas e

outros espaços sócio – culturais, de ações sócio–educativas no
contra-turno escolar voltadas para o desenvolvimento dos alu-
nos oferecendo:
I – a formação básica comum referida no inciso IV do artigo 9º da
Lei Federal nº 9.394/96;
II – o acompanhamento da aprendizagem;
III – o ensino de artes cultura, esporte, lazer entre outros, con-
templando metodologias diferenciadas;
IV – a mobilização para a melhoria do desempenho educacional, o
cultivo de relações entre professores, alunos e suas comunidades;
V – a formação para a cidadania, incluindo valores e perspecti-
vas temáticas dos direitos humanos;
VI – a consciência ambiental, novas tecnologias, comunicação social;
VII – contribuição para uma maior reflexão sobre saúde, preven-
ção, nutrição e consciência corporal.
Art. 7º O currículo da “Escola de Tempo Integral” deve con-
templar os princípios e concepções contidas na Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional.
Parágrafo Único A escola deverá cumprir o mínimo de 200 (
duzentos ) dias letivos para os componentes curriculares da
base comum nacional.
Art. 8º A ampliação do tempo de permanência do aluno na escola
deverá contemplar jornada diária de 09 ( nove ) horas de efetivo
trabalho escolar, assegurado aos alunos:
I – trabalho pedagógico diversificado, com utilização de
metodologias diferenciadas;
II –  no mínimo 03 ( três  ) refeições diárias, de forma a garantir –
lhe o suprimento das necessidades nutricionais;
Art. 9º  O programa “Escola de Tempo Integral” será implan-
tado e implementado em unidades escolares à partir de estudo de
viabilidade a ser realizado pela Secretaria Municipal de Educa-
ção, podendo se dar de forma progressiva ou simultânea prefe-
rencialmente na educação infantil.
Art. 10 - A matrícula de alunos no programa “Escola de Tempo
Integral” será realizada mediante a adesão da família.
Parágrafo Único O aluno matriculado em turma de tempo integral
em um ano letivo e que atender ao disposto nos incisos deste
artigo terá direito a matricular-se em turma de mesma jornada no
ano letivo seguinte, desde que seja na mesma Unidade de Ensino.
Art. 11 - As despesas com a execução desse decreto correrão
por conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 12- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 28 de janeiro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DE SECRETARIA

AGENDE SUA CONSULTA NA
COMODIDADE DE SUA CASA

0800-7701920
NESSE GOVERNO, ACABAMOS COM AS FILAS E

AUMENTAMOS PARA 10 MIL CONSULTAS TODO MÊS.

Decreto nº 2.678, de 21 de fevereiro de 2011
(Dispõe sobre determinação e dá outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Determina que a denominação das ruas dos bairros
Vila do Sol, Vila Serena e Vila Veneza pertencentes ao Projeto
“Minha Casa – Minha Vida” será escolhida democraticamente pelos
moradores.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 21 de fevereiro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
Prefeito

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
Supervisor da Secretaria de Gabinete

Decreto nº 2.679, de 22 de fevereiro 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 Infra-
ções, fica constituída na forma abaixo:
Presidente e Vice - Presidente:
Presidente e membro julgador titular : ALECSANDER BONIFÁCIO
GARCIA – OAB 181.749 - SP
Vice - Presidente e membro julgador suplente: JOSÉ BONIFÁCIO
GARCIA - OAB 98.729
Representantes do Órgão Executivo Municipal de Trânsi-
to 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    :  ANDERSON MELLO DA COSTA
Membro julgador suplente:   WAGNER PEREIRA DA COSTA
Secretária: REGIMARA GONÇALVES LOPES
Artigo 2o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
Estância Turística de Avaré, aos 22 de fevereiro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 2.680, de 24 de fevereiro de 2011
(Nomeia a Comissão Organizadora da Copa Avaré).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão
Organizadora da Copa Avaré:-
ALEXANDRE FAUSTINO – Presidente;
AUGUSTO VALÉRIO DE OLIVEIRA JUNIOR – Vice-Presidente;
BENEDITO DA SILVA – Tesoureiro;
WANDER MANOEL GONÇALVES – Membro.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 24 de fevereiro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Telecentro Comunitário
O Telecentro Comunitário, encontra-se em fun-
cionamento na Rua: Maranhão nº1579, centro, das
08:00 ás 17:30horas, à disposição das Indústrias,
Comércios e população em geral.
É importante ressaltar que o Telecentro encontra-se dis-
ponível para realizações de trabalhos, currículos, aces-
so a Internet, entre outros, com objetivo de realizar tra-
balhos profissionais e educacionais, colaborando as-
sim 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.

Decreto nº 2.681, de 24 de fevereiro de 2011
(Dispõe sobre declaração de Pontos Facultativos no Município

de Avaré, durante os festejos de Carnaval/2011.)

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 declarados Pontos Facultativos nas Reparti-
ções Municipais de Avaré, os dias 07 (período integral) e 09 de
março até ás 12:00 horas, mantendo-se os serviços essenciais
de saúde e limpeza de lixo, sendo coleta e varrição.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 24 de fevereiro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO
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LEI COMPLEMENTAR

Lei Complementar nº 138, de 22 de fevereiro de 2011
 (Autoriza o Poder Executivo a conceder desconto durante o exercício de 2011 para pagamento

das taxas que especifica constantes da tabela V da Lei Complementar nº 136,
de 30 de dezembro de 2010)

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 conceder desconto durante o exercício de 2011
para pagamento das taxas abaixo mencionadas constantes da Tabela V da Lei Complementar nº
136, de 30 de dezembro de 2010:

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e vigorará até 31 de dezembro de 2011..
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 22 de fevereiro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Lei Complementar nº 139, de 22 de fevereiro de 2011.
(Dá nova redação ao artigo 24 “caput”, da Lei Complementar nº 45, de 1º de abril de 2004, 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 - O artigo 24 “caput” da Lei Complementar nº 45, de 1º de abril de 2004, passa a ter a
seguinte redação:-
“Artigo 24 - Os percentuais referidos no artigo 23, desta lei, incidirão sobre o vencimento base do
Professor, entretanto, os descritos nos incisos I e II, do mesmo artigo, são inacumuláveis entre si.”
Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 22 de fevereiro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Ouvidoria Municipal:
0800-7700133
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Aproximadamente 50
mil pessoas prestigiaram
o Agito Band, realizado no
Balneário Costa Azul no
último final de semana.
Resultado de uma parce-
ria entre Prefeitura Mu-
nicipal e Rede Bandei-
rantes de televisão, o
evento teve início no últi-
mo dia 17 e trouxe muita
diversão para a população
avareense e turistas, com
a  realização de shows
musicais em uma mega
estrutura de som e ilumi-

T U R I S M O :

Ouvidoria Municipal:

0800-7700133

Agito Band movimenta o final de semana

nação, eventos esportivos
e culturais, praça de ali-
mentação, banheiros
adaptado e segurança.

Shows com Mato
Grosso e Mathias, Grupo
Rhaas, Alex & Kauan,
Lucas e Leandro, Grupo
Kymanya, Max & Ran-
gel, Geras Samba, Grupo
Clandestinos, Lucas e
Luan, Grupo PQN, Tuta
Guedes, Guilherme &
Gustavo, Danillo , Ronny
e Rangel, Léo & Júnior,
Grupo Mazuque, Brilho

Maior e Banda Lady Jane
fizeram a alegria do pú-
blico presente no local.

Além disso, a festa
também contou com di-
versas atividades espor-
tivas (demonstrações de
karatê, taekwondo, luta
de braço e competições
de natação, futebol e vô-
lei de areia). Vale ressal-
tar, que o apoio da Polí-
cia Militar e da Guarda
Municipal foi imprescin-
dível para garantir a se-
gurança tanto do evento,
quanto dos moradores do
Balneário Costa Azul.
Enfim, o Agito Band se
mostrou uma ótima op-
ção de lazer para todos,
aliando diversão, ativida-
des esportivas e seguran-
ça em um único local.

 Banda Clã Destino Kymanya

Lucas e LuanGera Samba

A Secretaria Muni-
cipal da Educação de
Avaré, através do co-
ordenador de área es-
pecífica, Amauri Albu-
querque, iniciou no dia
19 de fevereiro curso
de formação continua-
da para todos os pro-
fessores da rede muni-
cipal de língua estran-
geira moderna – In-
glês.

A formação visa
aperfeiçoar a pronúncia
dos profissionais e aliar
o ensino ao uso dos la-

Secretaria promove formação continuada
para professores de Inglês

E D U C A Ç Ã O :

boratórios de informática
- PROINFO. O curso
terá carga horária de 120
horas, compreendendo os
períodos de fevereiro a

dezembro e sendo mi-
nistrado quinzenalmen-
te aos sábados na
EMEB “Anna Novaes
de Carvalho”.
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V E M  P R A   F O L I A ! ! !

5 a 8 de março em 4 locais
LARGO SÃO JOÃO

CARNAVAL CULTURAL
a partir das 19h00

Abertura
“Esquenta” a a   com a bateria da Escola de

Samba Grêmio Recreativo Vera Cruz
Banda Fama (Só marchinhas)

e o melhor dos Grandes Carnavais

Matinês: Domingo (6) e terça-feira (8), das
16h00 às 18h00

CAMPING MUNICIPAL
ARENA DE VERÃO
A partir das 10h00

Palco na orla da Represa
Shows ao vivo (nos fins de tarde)

Dj's rolando o som do verão
Atividades Esportivas

Tendas de Apoio

COSTA AZUL
A  partir das 10h00
Super tenda com DJ

CONCHA ACÚSTIC A
MCARETA AO VIVO
A partir das 23h00

Abertura
“Esquenta” a a   com a bateria da Escola de

Samba Grêmio Recreativo Vera Cruz
BANDA BATUKE DO BOM

Com vocalistas da Bahia animando uma super
micareta ao vivo a noite toda

ACESSO CONTROLADO
Com revista pessoal para todos na entrada

Avaré prepara-se para viver o
melhor Carnaval de sua história

No ano em que Avaré
completa seu Sesquicen-
tenário, Avaré prepara-se
para viver o melhor Car-
naval de sua história, com
uma mega estrutura de
som e iluminação, em
quatro pontos diferentes,
para públicos de todas as
idades: Largo São João,
Camping, Balneário Costa
Azul e Concha Acústica.
A folia será de 5 a 8 de
março.

Pelo segundo ano con-
secutivo, no Largo São
João, que faz parte do
Centro Histórico do mu-
nicípio, será realizado o
Carnaval Cultural, que
traz um resgate das anti-
gas marchinhas, que no
ano passado   celebrou o
“Carnaval da Família”,
pois pais pais, filhos, tios,
sobrinhos, avós, netos,
puderam brincar as qua-
tro noites e as duas mati-
nês com muita animação,
fato totalmente aprovado
pela população. E como
tudo que é bom repete,
esse ano novamente a
animação ficará por con-
ta da Banda Fama.

Assim como no ano
passado,  na Concha
Acústica, a animação
será por conta de ritmos
da Bahia, como a axé
music,  entre outros,
numa super micareta.
Novamente o espaço
será totalmente fecha-
do, com destaque para
um grande trabalho de
segurança, revista pes-
soal, câmeras de moni-
toramento, para garan-
tir a tranquilidade dos

PROGRAMAÇÃO CARNAVAL 2011

Recorde de público no Carnaval 2010 no Largo São João e na Concha Acústica

foliões avareenses e tu-
ristas.

Uma das novidades
deste ano será a partici-
pação da bateria da es-
cola de samba   Grêmio
Recreativo Vera Cruz,
fazendo o esquenta no
Largo São João e Con-
cha Acústica. O Carna-
val Avaré 2011 é uma
parceria das Secretarias
Municipais de Cultura e
Turismo.
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S A Ú D E   B U C A L :

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré
vai inaugurar quatro no-
vos consultórios odonto-
lógicos que foram im-
plantados e já estão em
funcionamento nos PAS
do Bairro Alto, Vera
Cruz, Jardim Brasil e Es-
tratégia Saúde da Famí-
lia (ESF) Brabância.

Segundo o diretor de
Saúde Bucal do municí-
pio, dr. Aldrio Moura
Leite, a Secretaria de
Saúde e a coordenado-
ria estão incrementando
as ações de promoção,
prevenção e recupera-
ção da saúde bucal, pro-
porcionando saúde e

Prefeitura vai inaugurar quatro novos
consultórios odontológicos

qualidade de vida à co-
munidade.

“Mais de 12 mil pes-
soas foram beneficiadas
pelos serviços implanta-
dos, com uma previsão de
realização de mais de
1.500 procedimentos
odontológicos individuais
por mês. Este serviço,
além de ter um enorme
alcance social por garan-
tir tratamento dentário às
comunidades localizadas
em áreas bastante popu-
losas, ampliará ainda mais
a oferta de serviços odon-
tológicos na rede munici-
pal de saúde”, afirmou o
diretor.

A ordem do governo

O governador do
Distrito 4620 de Rotary
International, José Car-
los Miguel esteve em
Avaré na última terça-
feira.  A visita foi para
dar inícios as primeiras
tratativas da 42ª Confe-
rência Distrital ,  que
será realizada em Ava-
ré no ano em que com-
pleta seu sesquicente-
nário, de  2 a  5 de ju-
nho, no  Villa Verde Ho-
tel, que reunirá na cida-
de mais de 800 rotaria-
nos, com total apoio da
Prefeitura da Estância
Turística de Avaré.

Quando assumiu,

Dr. Aldrio nos consultórios que serão inaugurados

municipal é para que to-
das unidades de atendi-

mento a população sejam
totalmente equipadas

com consultórios de últi-
ma geração e prestem

um serviço digno a toda
população de Avaré.

S E R V I Ç O S   S O C I A I S :

Governador José Carlos
Miguel e o presidente do

Rotary Club Avaré
Dr. João Siqueira

Rotary Club Avaré comemora 54 anos com a
presença do governador do Distrito 4620

José Carlos Miguel fa-
lou do desejo de ampli-
ar o conhecimento da
comunidade sobre o que
é e o que faz o Rotary
Club e que trabalharia
para fundar mais quatro
unidades, sendo mais
uma em Votorantim que
já conta com um Rota-
ry, e implantar os primei-
ros em Ibiúna, Alumínio,
e São Miguel Arcanjo.
Sorocaba conta com 16
clubes e Avaré, 3.

Em relação a essas
metas, o governador
destacou que o Rotary
de Ibiúna já está em
funcionamento desde o

dia 6 de dezembro e que
os demais farão suas
primeiras reuniões pre-
paratórias para início
de funcionamento nos
próximos dias.

Os  t rês  rotarys
clubs da cidade, Rotary
Club Avaré,  Rotary
Club Avaré Jurumirim e
Rotary Club Avaré Ex-
poente somam 91 sóci-
os. Os três presidentes
desses rotarys firma-
ram um compromisso
com o governador de,
até o dia 30 de junho,
quando José Carlos Mi-
guel deixa a governado-
ria,  chegar a meta de

100 sócios.
À noite o governa-

dor participou da festi-
va de  54 anos do Ro-
tary Club Avaré, que
celebrou também os 106
anos de Rotary Interna-
t ional .  Na reunião,
aconteceu a admissão
de uma nova sócia e
outorga de certificados
a alguns sócios  hono-
rários, entre eles, o pró-
prio governador José
Carlos Miguel.



GESIEL JÚNIOR

Encontrado há mais
de dez anos e devida-
mente mantido em acer-
vo pessoal pelo pesqui-
sador sorocabano Gil-
berto Fernando Tenor, o
manuscrito de 1855, la-
vrado pelo major Vito-
riano de Souza Rocha,
sem dúvida é, até ago-
ra, o documento mais
antigo e raro da histori-
ografia avareense.

Entretanto, o Patri-
mônio de Nossa Senho-
ra das Dores do Rio
Novo teve a sua funda-
ção fixada no dia 15 de
setembro de 1861. A
definição da data – ofi-
cializada pela Lei Mu-
nicipal nº 52, de 6 de
setembro de 1956 - le-
vou em conta mais a
tradição religiosa (data
litúrgica da padroeira da
cidade, Nossa Senhora
das Dores) do que al-
gum fato comprovada-
mente histórico.

Com efeito, o povo-
amento das terras da
região, pelo que se de-
preende do teor do ma-
nuscrito de Vitoriano
deu-se alguns anos an-
tes. E isto é fácil de de-
duzir porque esse enve-
lhecido papel é uma de-
claração pública de ven-
da de uma fazenda, cuja
área atingia as margens
do Rio Paranapanema,
passando pelos ribeirões
de São João e Jacutin-
ga, de propriedade de
João da Cruz Pereira.

Vitoriano adquiriu
essa gleba pela quantia
de 5 contos de réis em

Vestígio da pré-história de Avaré
Manuscrito do fundador comprova: povoamento ocorreu bem antes de 1861

Transcrição do texto do mais velho documento de Avaré, escrito à mão pelo major Vitoriano:
“Declaro que meu filho Chrispim pagou desta compra que fizemos junto hum conto de reis e por isto

deverá ter a quinta parte desta fazenda, tiver de heranças para o futuro, José de Souza, Camillo de
Souza e Pedro de Souza, não pagaram nada e por isso eu declaro esta por minha própria letra para

evitar citem para o futuro. Hoje Fazenda de São João do Paranapanema, 16 de outubro de 1855”.

Paranapanema: velho rio era uma das divisas da Vila do Rio Novo
parceria com seus filhos
José de Souza Rocha,
Chrispim Rodrigues de
Campos, Camillo de Sou-
za Rocha e Pedro de Sou-
za Franco. Essa escritu-
ra foi por ele firmada em
16 de outubro de 1855.

A propósito, a Fazen-
da São João do Parana-
panema é descrita como
parte integrante das ter-
ras do Distrito do Rio
Novo, da Vila de Botuca-
tu, no “Almanak da Pro-
víncia de São Paulo”, edi-

tado em 1873, onde o
principal fundador de
Avaré já aparece como
legítimo proprietário.

No ano anterior hou-
ve um episódio, este sim
decisivo para a origem do
povoado, porém ainda

não interpretado com a
merecida clareza pelos
pesquisadores das ori-
gens de Avaré.

A 15 de maio de 1862,
Vitoriano e seu compa-
dre, o alferes Domiciano
José de Santana, compa-
receram ao Cartório de
Botucatu, acompanhados
de suas esposas, para la-
vrar a escritura da doa-
ção de 24 alqueires de
terras, às margens do Ri-
beirão Lageado, afluente
do Rio Novo, para cons-
tituir o patrimônio básico
da capela sob invocação
de Nossa Senhora das
Dores, orago especial-
mente presente nas doa-
ções de mineiros.

QUINTA PARTE –
Além de alterar a direção
dos ventos da história
avareense, o manuscrito

de Vitoriano é um subsí-
dio interessante se com-
parado a um dado regis-
trado pelo pesquisador
Hernâni Donato no seu
livro “Achegas para a
história de Botucatu”.

Ao conceder a quin-
ta parte de suas terras
para o filho Chrispim, o
major pretendia evitar
desentendimentos com
os outros filhos no mo-
mento da partilha da pro-
priedade.

Donato cita um ofício
do então subdelegado
Claudino José Pereira in-
formando ao conselheiro
provincial Fernandes Tor-
res, em 24 de dezembro
de 1857, que estava sen-
do coagido por crimino-
sos na vila dentro os quais
“... dois filhos de Vitoria-
no de Souza Rocha pelo
mesmo crime (homicídio)
na Freguesia das Antas,
Província de Minas...”

 Cauteloso, como
provavelmente já tives-
se ciência dos graves
antecedentes de seus
herdeiros, o major pre-
feriu evitar perdas e da-
nos para outros familia-
res que nada deviam à
justiça do Império.

O surgimento de no-
vos elementos documen-
tais nos impele a concluir
que os posseiros se as-
sentaram nas terras inós-
pitas do Rio Novo alguns
anos antes da metade do
século dezenove.

“Portanto, a história
de Avaré – observou Gil-
berto Tenor – é como
uma jazida de ouro.
Quanto mais se aprofun-
da, mais se descobre”.

M E M Ó R I A   V I V A :
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INEDITORIAIS

Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA

Lei Federal nº 8069/90 - Lei Municipal 310/91-240/98
Decreto nº 2.583/2010

Convocação
O  Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA,  Sr. Rubens Renato Pereira,   vem por
meio deste convocar o (as)  Conselheiros e  Suplentes
para  reunião mensal   na data de 04/03/2011  as 9:00 hrs na
sala dos Conselhos Municipais na Secretaria Muncipal de
Assistencia e Desenvolvimento Social - SEMADS  sito a Rua Rio
Grande do Sul, 1750 (fundos).
Pauta :
- Reunião Mensal
- Leitura da Ata
- Plano de Trabalho 2011
Contamos com a   presença de todos  no caso de imprevistos,

favor comunicar por escrito com antecedencia
e- mail: secmunicipais@hotmail.com

Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal da Pessoal Portadora de
Deficiência – CMPPD

Lei Estadual nº 7853/1989 - Lei Municipal – nº 68/2001 - 140/2001
Decreto- 2.160/09

Convocação
O Presidente do Conselho Municipal de Pessoas Portadoras de
Deficiência (CMPPD), Sr. José Ricardo Cegarra,  convoca o/a
Conselheiros e Suplentes  ,  para  reunião mensal  que
será realizada no dia 02/03/11 às 15:00h , na sala dos Conselhos
Muncipais, sito à rua Rio Grande do Sul, 1750 – fundos.
Pautas:
- Leitura da Ata
- Ulltimas decisões  do evento

Contamos com a  presença de todos
em caso de imprevistos, favor comunicar por escrito  com

antecedencia
e-mail:secmunicipais@hotmail.com

Edital de Convocação
O Clube Avareense da Terceira Idade, através de seus represen-
tantes legais, convoca os interessados a concorrerem aos car-
gos eletivos de Diretoria e Conselho Fiscal, devendo apresentar
junto ao escritório da Entidade, sito à Rua Rio Grande do Norte,
1138, entre os dias 28/02/2011 e 03/03/2011, em horário comerci-
al, das 9h às 12h e das 14h às 17h, a respectiva “chapa” para
registro, acompanhada dos documentos dos membros, conforme
adiante especificado. Determina-se ainda, que na data de 10/03/
2011, na sede da entidade sita à Rua Rio Grande do Norte, 1130,
reunir-se-ão em assembléia geral extraordinária, em primeira cha-
mada às 19h30min. com a maioria simples dos membros presen-
tes, devidamente registrados e em dia com suas obrigações (apre-
sentar carteira de contribuição, acompanhada de documento ofi-
cial com foto),  e em segunda chamada às 20h00 com qualquer
número dos membros presentes, devidamente registrados e em
dia com suas obrigações (apresentar carteira de contribuição,
acompanhada de documento oficial com foto), para eleição do
corpo diretor.
Documentos necessários para registro das chapas:
- RG;
- CPF
- Comprovante Residência
- Atestado de Idoneidade Moral
- Certidões Civis e Criminais da comarca de residência atual.

Leila de Almeida Gonçalez
Assistente Administrativa

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL
DE AVARÉ – FREA

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 23/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados no
Concurso Público nº 006/2010, publicado em 30/10/2010, ho-
mologado em 06/01/2011, publicado em 08/01/2011, para o cargo
de Professor de Educação Básica I, conforme classificação
abaixo descrita; para comparecerem no prazo máximo de 05 (cin-
co) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, consi-
derando o não comparecimento do classificado nº 103º classifi-
cado; no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pes-
soal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
108º PRISCILA DOS SANTOS HUNGRIA
Estância Turística de Avaré, 22 de Fevereiro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 24/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados no
Concurso Público nº 007/2010, publicado em 30/10/2010, ho-
mologado em 06/01/2011, publicado em 08/01/2011, para o em-
prego público de Professor de Educação Básica I, conforme
classificação abaixo descrita; para comparecerem no prazo má-
ximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 017/2011
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato represen-
tado pelo Sr. Hadel Aurani, convoca os classificados no Concur-
so Público nº 01/2010, homologado pelo Edital de 11/02/2011,
para o emprego de AUXILIAR DE LIMPEZA, conforme classifica-
ção abaixo descrita; para comparecerem no prazo máximo de 05
(cinco), a partir da data da publicação deste Edital, no Departa-
mento de Recursos Humanos, situado a Praça Romeu Bretas nº
163, das 08:00h às 12:00h e das 15:00h às 17:00h. O não compa-
recimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class.  Nome
7 Ana Paula Fernandes
Estância Turística de Avaré, 25 de fevereiro de 2011.

HADEL AURANI
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 25/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados no
Concurso Público nº 006/2010, publicado em 30/10/2010, ho-
mologado em 06/01/2011, publicado em 08/01/2011, para o cargo
de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, conforme classifi-
cação abaixo descrita; para comparecerem no prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital,
considerando o não comparecimento do 29º classificado, bem
como suprir vaga de servidor exonerado; no Departamento de
Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande
do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
30º APARECIDA ESPOSITO PINA MILANI
31º ROSEMEIRE CORREA MEDOLA SANTOS
 Estância Turística de Avaré, 22 de Fevereiro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Compreende as tarefas que se destinam a executar sob Supervi-
são, serviços de atendimento das crianças em suas necessida-
des diárias, cuidando de alimentação, higiene e recreação, ga-
rantindo seu bem estar, adaptação e desenvolvimento físico e
mental, visando a alfabetização e o desenvolvimento educacio-
nal. Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO - Ensino Médio Completo com habilitação para o ma-
gistério e/ou curso de Licenciatura Plena em Pedagogia.
CARGA HORÁRIA - 40 horas semanais

Ouvidoria Municipal:

0800-7700133

Edital, considerando o não comparecimento do 10º, 11º, 13º, 14º,
19º, 20º e 22º classificado, bem como suprir vagas de salas
provisórias; no Departamento de Recursos Humanos e Gestão
de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
23º CELINA TEGANI ARAUJO
24º EUNICE ANTONIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
25º RITA DE CASSIA PIRES MARTINS
26º MIRIAM ODYNEIA GIANOTTI BARONETTO
27º SANDRA REGINA ALVES VIEIRA
28º MARISETE APARECIDA MACON
29º ANA PAULA DE OLIVEIRA
30º CARLA PEREIRA COSTA DA SILVA
31º MARIA DE FATIMA FERREIRA MENCK
32º MARIA CRISTINA MANTOVANI BARLATTI
33º NIVIA PATRICIA CRUZ DE SOUZA
34º LUCIANA CRISTINA ALVES CRUZ
35º ORISVANDA CORDEIRO
36º NATASCHA CAROLINA DE OLIVEIRA GERVAZIO
37º ANGELICA PATRICIA RICARDO BARBOSA
 Estância Turística de Avaré, 22 de Fevereiro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
E 045/2004
DENOMINAÇÃO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
Compreende os cargos que se destinam a regência de classe de
creche, educação infantil, ensino fundamental, suplência I (EJA),
bem como a execução de trabalhos relativos a implementação
das grades curriculares e a coordenação de disciplinas.
REQUISITO - Ensino Médio Completo com habilitação para o ma-
gistério e/ou curso de Licenciatura Plena em Pedagogia.
CARGA HORÁRIA - 24 horas semanais sendo 20 horas-aula de
trabalho com aluno e 4 horas-aula de trabalho pedagógico, sendo
2 horas-aula de trabalho coletivo e 2 horas-aula em local de livre
escolha.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 27/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados no
Concurso Público nº 001/2010, homologado pelo Edital nº 001/
2010 de 11/05/2010, publicado em 08/01/2011, para o cargo de
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (Antigo Inspetor de
Alunos), conforme classificação abaixo descrita; para compa-
recerem no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data
da publicação deste Edital, considerando o não comparecimento
do 22º classificado e desistência do 16º classificado; no Depar-
tamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a
Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
24º FELIPE ANTONIO RUSSO MARTINS
25º CLAUDELI PEREIRA
Estância Turística de Avaré, 22 de Fevereiro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO IN-
FANTIL (ANTIGO INSPETOR DE ALUNOS)
Compreende as tarefas que se destinam a executar sob Supervi-
são, serviços de atendimento das crianças em suas necessida-
des diárias, cuidando de alimentação, higiene e recreação, ga-
rantindo seu bem estar, adaptação e desenvolvimento físico e
mental, visando a alfabetização e o desenvolvimento educacio-
nal. Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO - Ensino Fundamental Completo
CARGA HORÁRIA - 40 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 28/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados no
Concurso Público nº 003/2007, homologado pelo Decreto nº
1.661 de 20/02/2008 e prorrogado pelo Decreto nº 2.292 de 07/
01/2010, para o cargo de PEB II- Inglês, conforme classificação
abaixo descrita; para contrato temporário regido pela CLT para
substituição de professor afastado, a comparecerem no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão
de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
08º ANDREIA CRISTINA GARCIA ALVES
Estância Turística de Avaré, 22 de Fevereiro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 029/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, atendendo deter-
minação judicial exarada nos autos do Processo nº 2377/2010
(Mandado de Segurança), da 1ª Vara Cível da Comarca de Avaré/
SP, convoca, provisoriamente, a classificada no Concurso Pú-
blico nº 001/2007, homologado pelo Decreto nº 1.415 de 12/04/
2007 e prorrogado pelo Decreto nº 2.025 de 02/04/2009, para o
cargo de Psicólogo, conforme classificação abaixo descrita, para
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da
data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos
Humanos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Também, em virtude de determinação judicial constante no pro-
cesso º 2377/2010 (Mandado de Segurança), da 1ª Vara Cível da
Comarca de Avaré/SP, torna sem efeito a convocação da candidata
Viviane Maria Alves, classificação 20º, do mesmo concurso
convocada através do Edital de Convocação nº 090/2010, publi-
cado no Semanário Oficial de 19 de Junho de 2010.
Class. Nome
18° Claudia Abras
Estância Turística de Avaré, aos 22 dias do mês de Fevereiro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 30/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados no
Concurso Público nº 006/2010, publicado em 30/10/2010, ho-
mologado em 06/01/2011, publicado em 08/01/2011, para a fun-
ção de PEB II - Educação Artística, conforme classificação
abaixo descrita; para contrato temporário regido pela CLT para
substituição de Professor afastado, a comparecerem no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação
deste Edital,considerando a necessidade de suprir licença saú-
de; no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pesso-
al, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
6º ELAINE CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA
 Estância Turística de Avaré, aos 22 dias de Fevereiro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
E 045/2004
DENOMINAÇÃO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
Compreende os cargos que se destinam a regência de classe em
ensino fundamental 1ª a 8ª, suplência II (EJA) e ensino médio, bem
como a execução de trabalhos relativos à implementação das
grades curriculares e a coordenação de disciplinas.
REQUISITO Habilitação específica de ensino superior em curso de
Licenciatura de graduação plena, com habilitações específicas em
área própria ou específica de nível superior em área correspon-
dente e complementação nos termos da legislação vigente.
CARGA HORÁRIA - Mínima de 20 horas-aula e máxima de 33
horas-aula sendo 80% de trabalho em sala de aula com alunos e
20% de horas de trabalho pedagógico das quais 50% se destina
ao trabalho pedagógico na U.E.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 31/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados no
Concurso Público nº 003/2007, homologado pelo Decreto nº
1.661 de 20/02/2008 e prorrogado pelo Decreto nº 2.292 de 07/
01/2010, para o cargo de PEB II- Educação Física, conforme
classificação abaixo descrita; para contrato temporário regido
pelo CLT para substituição de professor afastado, para compare-
cerem no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data
da publicação deste Edital, considerando o não comparecimento
do 7º classificado; no Departamento de Recursos Humanos e
Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810. A
atribuição de aulas será no dia 01/02/2011 às 17 horas na Secre-
taria Municipal da Educação.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
09º ELIANA CRISTINA DE MORAES MENDES DE GODOY
 Estância Turística de Avaré, 22 de Fevereiro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
E 045/2004
DENOMINAÇÃO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
Compreende os cargos que se destinam a regência de classe em
ensino fundamental 1ª a 8ª , suplência II (EJA) e ensino médio,
bem como a execução de trabalhos relativos a implementação
das grades curriculares e a coordenação de disciplinas.
REQUISITO - Habilitação específica de ensino superior em curso
de Licenciatura de graduação plena, com habilitações específicas
em área própria ou específica de nível superior em área corres-
pondente e complementação nos termos da legislação vigente.
CARGA HORÁRIA - Mínima de 20 horas-aula e máxima de 33
horas-aula sendo 80% de trabalho em sala de aula com alunos e
20% de horas de trabalho pedagógico das quais 50% se destina
ao trabalho pedagógico na U.E.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 26/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados Concur-
so Público nº 001/2010, homologado pelo Edital nº 001/2010 de
11/05/2010, para o cargo de Servente (Limpeza), a comparece-
rem no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da
publicação deste Edital, , considerando o não comparecimento do
35º classificado; no Departamento de Recursos Humanos, situado
a Rua Rio Grande do Sul nº 1810 no Centro Administrativo.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
36 º DEBORA CRISTINA LOPES RODRIGUES

Estância Turística de Avaré, 22 de Fevereiro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO SERVENTE (LIMPEZA)
Compreende em executar trabalho rotineiro de limpeza em geral nos
prédios municipais, espanando, varrendo, lavando ou encerando
dependências, móveis, utensílios e instalações, bem como preparar
e servir café, chás e outros, para atender as necessidades da
administração municipal, manter as condições de higiene e conser-
va-las. Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO - Ensino Fundamental Incompleto.
CARGA HORÁRIA - 40 horas semanais

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
E 045/2004
DENOMINAÇÃO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
Compreende os cargos que se destinam a regência de classe em
ensino fundamental 1ª a 8ª , suplência II (EJA) e ensino médio,
bem como a execução de trabalhos relativos a implementação
das grades curriculares e a coordenação de disciplinas.
REQUISITO - Habilitação específica de ensino superior em curso
de Licenciatura de graduação plena, com habilitações específicas
em área própria ou específica de nível superior em área corres-
pondente e complementação nos termos da legislação vigente.
CARGA HORÁRIA - Mínima de 20 horas-aula e máxima de 33
horas-aula sendo 80% de trabalho em sala de aula com alunos e
20% de horas de trabalho pedagógico das quais 50% se destina
ao trabalho pedagógico na U.E.
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INSCRIÇÕES ABERTAS PARA
OS CURSOS GRATUITOS:

- Assistente Administrativo e
Secretariado
- Atendimento e Vendas
- Telemarketing
- Corte e Costura
- Atendimento à Família
- Manicure
- Garçom/Garçonete
- Informática
- Português/Inglês/Espanhol
- Matemática
- Alfabetização de Adultos
- Camareira
- Administradora do Lar
- Conhecimentos Gerais

Inscrições: de 2ª a 6ª feira, das 8h00 às 12h00 e
das 13h30 às 18h00 nos seguintes endereços:

UNIDADE I: Rua Bahia nº426
Tel (14) 3732-5390 e (14) 9803-8632.

UNIDADE II: Avenida Salim Antonio Curiati
nº1591 – tel (14) 3732-9826 e (14) 9803-8648.
Duração média dos cursos: de 3 a 4 meses.

Idade: a partir dos 16 anos.
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J U B I L E U   D E   P R A T A :

As comemorações
pelos 25 anos da Paróquia
de São Pedro Apóstolo
encerraram no último do-
mingo, com a participa-
ção do Arcebispo Metro-
politano Dom Maurício
Grotto, que celebrou uma
Missa de Crisma na Igreja
de Santa Edwiges, no pe-
ríodo da tarde, e à noite,
juntamente com o padre
Milton, a missa na Igreja
de São Pedro.

Antes da missa, houve
carreata pelas  ruas do
bairro, passando por todos
os setores da Paróquia,
casas onde são celebra-
das missas, terços, acon-

Missa com Arcebispo Dom Maurício encerrou
comemorações dos 25 anos da Paróquia São Pedro

Arcebispo Dom Maurício celebrou a Missa na Igreja de São Pedro

tecem encontro de seus
integrantes. São as cha-
madas casas de orações.

A noite do dia 16/0 foi
memorável aos paroqui-
anos da Igreja de São
Pedro Apóstolo. Uma
Missa em Ação de Gra-
ças pelos 25 anos da pa-
róquia foi celebrada pelo
padre Milton Perretti, e
uma multidão de fiéis par-
ticipou das festividades
que contou com queima
de fogos e uma emocio-
nante homenagem com a
execução do “Hino do
Jubileu”, composto por
Santim Manoel Vargem,
especialmente para a

data. O Hino do Jubileu
foi executado pelos minis-
térios da música Luz e
Vida e Sursum Corda.

Show do Jubileu –
Outro ponto alto das co-
memorações do Jubileu
de Prata da Igreja de São
Pedro Apóstolo foi o
show do cantor Walmir
Alencar, do grupo Minis-
tério Adoração e Vida,
ocorrido na noite do dia
29 de janeiro. Milhares de
pessoas cantaram e
aplaudiram as canções de
louvor executadas pelo
cantor Walmir, um dos
maiores ícones da atuali-
dade da música católica.
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RETIRE GRATUITAMENTE O
SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE AVARÉ NO PAÇO
MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO

E NAS BANCAS.

FALECIMENTOS
FALECIMENTOS PERÍODO DE

02/02/11 A 24/02/2011

SONIA APARECIDA SOUZA ROCHA
*14/09/1965 +02/02/2011

TERESA NOGUEIRA AUGUSTO
*09/03/1943 +03/02/2011

MARIO MANGOLI
*11/10/1942 +04/02/2011

MARCELO LEME DE MORAIS
*09/11/1980 +05/02/2011

LUIZA CONRADO FERREIRA
*15/11/1942 +07/02/2011
JOSE ALVES NUNES

*29/12/1932 +07/02/2011
HERCULES FIORAVANTE TEGANI

*06/10/1967 +08/02/2011
JOSE SEBASTIÃO

*03/10/1937 +08/02/2011
ANA MARIA GOMES FIRMINO

*18/04/1954 +09/02/2011
CELSO GONÇALVES

*08/05/1927 +10/02/2011
MARIA NOGUEIRA RAMOS

*13/11/1924 +11/02/2011
NEUZA APARECIDA CARDOSO MIRANDA

*02/02/1958 +11/02/2011
JOSE DE PAULA NETO
*01/06/1944 +14/02/2011

OLIVEIRO PEREIRA DE ASSIS
*06/11/1923 +14/02/2011

JOSE ANTONANGELO NETO
*30/06/1939 +15/02/2011

JOANA PINHEIRO RODRIGUES
*21/03/1929 +14/02/2011

SEBASTIÃO OLISSES DE SOUZA
*03/08/1938 +15/02/2011

ELISA DIAS LEITE
*20/06/1943 +15/02/2011

TOSHIHIRO SAITO
*23/06/1938 +15/02/2011

MARIA BENEDITA DE CAMPOS
*05/04/1924 +16/02/2011

DJALMA DOMINGOS DE CAMPOS
*15/12/1924 +19/02/2011

RAFAEL RODRIGUES DA SILVA SAKAI
*31/10/1983 +21/02/2011

JOÃO BATISTA SANTANA
+23/02/2011

MILTON VITORINO DE CARVALHO
*30/03/1959 +23/02/2011

APARECIDA FAUSTINA DE JESUS
*01/10/1934 +25/02/2011

JULIETA FARIA
*07/08/1917 +24/02/2011

S A L A   D O   E M P R E E N D E D O R :

A Sala do Empreen-
dedor, vinculada a Se-
cretaria de Indústria e
Comércio, Ciência e
Tecnologia, desde sua
inauguração, tem como
principal objetivo forne-
cer instruções aos inte-
ressados na abertura de
empresas e atender aos
empreendedores do
município,  fato que
trouxe para Avaré um
perfil cada vez mais
adequado à instalação
de novas microempre-
sas e empresas de pe-
queno porte.

Na busca da formali-
zação, a população em
geral conta com profissi-
onais qualificados pelo
Sebrae, que além de ori-
entar, realiza o processo
fundamental de formali-
zar.  A sala do Empreen-

Empresários já contam com
espaço para se formalizar

dedor recebe mensal-
mente consultores do Se-
brae especializados em
passar orientações a to-
dos os empresários atu-
antes sobre qualquer dú-

vida, como também ori-
enta aqueles que preten-
dem inserir-se na área
empresarial e quase sem-
pre traz consigo alguma
duvida.

Todos os interessados
devem dirigir-se à Sala do
Empreendedor - Centro
Administrativo -, Rua Rio
Grande do Sul, 1810, cen-
tro, falar com a Elaine.

A nova Secretaria
do Governo Municipal,
a de Relações Institu-
cionais, está atenden-
do no Centro Adminis-
trativo (Rua Rio Gran-
de do Sul, 1810).  Uma

Secretaria de Relações Institucionais
está atendendo no Centro Administrativo

D I Á L O G O   E   A Ç Õ E S :

das principais atribui-
ções da nova pasta e
manter uma elo entre
o Executivo em sua re-
lação com todas as ins-
tituições da cidade de
Avaré.

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

A Secretaria Especial
de Relações Institucio-
nais é de muita importân-
cia, cabe a ela, a respon-
sabilidade de integrar e
interagir, através de diá-
logo e ações, o poder Exe-

cutivo com as entidades
sociais, populares, civis e
militares. Mais informa-
ções  pelo telefone
3711-2533, ramal 2567 ou
pelo e-mail institucio-
nal@avare.sp.gov.br.
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Desde o inicio da
atual gestão, apesar
das inúmeras dificul-
dades encontradas, a
FREA – Fundação
Regional Educacional
de Avaré, que agrega
o Colégio Universitá-
rio e as Faculdades
FIRA, a prioridade é
a equalização das fi-
nanças da instituição
com busca continuada
no crescimento, po-
rém ligados direta-
mente à qualidade de
ensino que sempre foi
o ponto marcante da
Fundação.

Os diretores e a
equipe de funcionári-
os e colaboradores,
sobre o comando de
Hadel Aurani,  não
poupam esforços no
sentido de modernizar
e enriquecer as ações
e projetos pedagógi-
cos lembrando sempre
a importância de se
estudar numa institui-
ção (única nesse gê-
nero) que permite a
formação do conheci-
mento (Ensino Funda-
mental e Médio) e a
profissionalização (Su-
perior) e ainda o aper-
feiçoamento (ensino
pós-superior).

A volta às aulas em
2011 foi um importan-
te registro dessa in-
tenção e mostrou o en-
volvimento de toda
equipe que trabalha de
forma integrada e par-
ticipava. A chegada ou
retorno dos alunos foi
um momento que trans-
pareceu alegria, sem,
porém deixar de lado a
seriedade e muita garra
por parte da Direção e
Corpo Docente.

Os alunos foram

I N F O R M E   F R E A :

Planejamento e ações fortes mostram resultados positivos

recebidos com música,
palestras, faixas e mui-
to carinho. A maior das
intenções foi registrar
frases como “Que to-
dos tenham um ano pro-
dutivo e feliz. Sejam
bem vindos”!

Os alunos conhecen-
do a FREA - “Projeto
Quinta Cultural. Dentro
do projeto das quintas
culturais, a primeira do
ano de 2011 foi inusita-
da e divertida, aconte-
cendo no dia 10.

A coordenadora de
eventos Professora

Carminha e os alunos
dos primeiros termos fi-
zeram um tour cultural:
oportunidade para os
novos alunos conhece-
rem as dependências da
Faculdade. Visitas aos
laboratórios, à bibliote-
ca, às coordenações, à
direção e apresentação
dos funcionários aos “bi-
xos” fizeram parte do
roteiro. No cronograma
anual várias apresenta-
ções já estão agenda-
das: shows musicais,
palestras, teatro, dan-
ças, exposições, sem-

pre as quintas-feiras,
das 20h40m às 21h00m.
IMPORTÂNCIA DA

COMUNICAÇÃO
VIRTUAL

O uso crescente da
mídia eletrônica é o pon-
to que têm mostrado
grande interesse da
Fundação. A facilidade
e rapidez da chegada da
informação na internet
permitiu um número sig-
nificativo de aumento de
vestibulandos e também
alunos do colégio, com
diminuição do custo de
propaganda. A reestili-

zação (em processo)
dos si tes da FREA
w w w . f r e a . e d u . b r ,
www.fira.edu.br e
www.colegiouniversita-
rioavare.com.br e as
participações nos ende-
reços de relacionamen-
to Facebook, Twitter
entre outros agregaram
o interesse maior dos
alunos e público em ge-
ral no acesso aos “síti-
os” permitindo um reco-
nhecimento maior e
uma identidade mais po-
sitiva a FREA.
VOLTA ÀS AULAS

NO COLÉGIO
UNIVERSITÁRIO

O Colégio Universi-
tário de Avaré iniciou o
ano letivo de 2011,  com
muita alegria. As crian-
ças envolvidas pela an-
siedade de recomeçar,
o encontro com os ami-
gos e os novos amigos,
a espera pelas novida-

des e os pais na expec-
tativa do primeiro en-
contro participaram in-
tegralmente na primei-
ra atividade do dia.
Orientados pela pro-
fessora Norma alunos
e pais fizeram uma
dança circular. A inte-
gração foi perfeita . O
contato com o novo
amigo, a alegria de es-
tar ao lado do antigo
amigo, a mão estendi-
da dos pais estando ali
no momento certo, a
insegurança de um
novo desafio, o enco-
rajamento nos olhos
daqueles que cuidam
refletidos apenas em
uma palavra... União.
O nosso colégio é as-
sim fazendo sempre
para fazer a diferença.
Sucesso a todos nesse
ano. A escola está à
sua disposição. Sejam
todos bem vindos.
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S A Ú D E :

No último dia 23 o
CRAS II (Centro de
Referência e Assistên-
cia Social), em parceria
com a Saúde Bucal do
município, realizou pa-
lestra para os benefici-
ários do Programa de
Transferência de Renda
Ação Jovem, com o
tema “Prevenção e cui-
dados com a Saúde Bu-
cal”.

A palestra foi minis-
trada pela dra. Débora
Guazelli, dentista da
rede municipal, que fa-
lou sobre a importância
da prevenção e trata-
mentos disponibilizados
nos Postos de Saúde do
município. “A prevenção
começa desde o nasci-

Adolescentes do “Programa
Ação Jovem” participam de
Palestra sobre Saúde Bucal

mento, com orientações
as mães, e deve perma-
necer por toda a vida”,
ressalta a doutora.

Segundo as técnicas
responsáveis pelo pro-
grama Ação Jovem no
CRAS II, essas parce-

rias são essenciais para
levar informação e ori-
entação aos jovens e
suas família. As reuniões
sócio-educativas com os
adolescentes do progra-
ma, são realizadas men-
salmente no CRAS II.

Adolescentes que participam do Programa

Dra. Débora Guazelli

SAÚDE BUCAL
POSTÃO DA RUA ACRE

TEL. (14) 3711-2405
PLANTÃO DE ATENDIMENTO

AOS SÁBADOS DAS 08:00 ÀS 12:00
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Com patrocínio da
Duke Energy e

parceria da
prefeitura, evento
reúne atividades

esportivas, culturais
e de educação

ambiental

Uma manhã de ativida-
des ao ar livre, voltadas à
qualidade de vida da comu-
nidade. É o que promete a
“Corrida e Caminhada Eco-
lógicas 5 K - pela Preser-
vação da Água” - evento
que acontece em Avaré na
manhã deste domingo (27),
com programação esporti-
va e cultural na Praça da
Concha Acústica.

“Esperamos atrair à
praça pessoas de todas as
idades, que poderão parti-
cipar da caminhada, da
corrida – esta, só para
maiores de 18 anos – e,
ainda, de oficinas de reci-
clagem, campanhas de
preservação da água e ou-
tras ações educativas”,
afirma André Guimarães,
da área de Relações Insti-
tucionais da Duke Energy,
patrocinadora do evento.

Com início às 9h, tanto
a corrida quanto a cami-
nhada terão um percurso
de cinco quilômetros pe-
las ruas de Avaré, com lar-
gada e chegada na Praça
da Concha Acústica. Os
1.200 primeiros inscritos
receberão kit do atleta
com camiseta e boné, en-
tregues antes da prova, e
isotônico, fruta e barrinha
de cereais, entregues ao
final para hidratar e repor
as energias.

“Quem não fez a ins-
crição para a caminhada,
ainda poderá fazê-la no
sábado à tarde, na Praça
da Concha Acústica –
lembrando que a partici-
pação é gratuita e a ins-

É domingo: Corrida e Caminhada ecológicas agitam Avaré
P R E F E I T U R A   E   D U K E   E N E R G Y :

8h30 -  atividade orientada de alongamento e aqueci-
mento para os participantes da corrida e caminhada
9h - largada da corrida e caminhada
10h15 às 10h30 -  divulgação de resultados e pódio
Manhã -  Avaliações - A FREA (Fundação Regional
Educacional de Avaré) disponibilizará ao público afe-
rição de pressão arterial e do IMC (Índice de Massa
Corporal)

PROGRAMAÇÃO CULTURAL E DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

Toda a manhã -  tenda da Duke Energy apresentan-
do projetos ambientais na Bacia do Paranapanema
leitura - acervo da biblioteca itinerante Duke Energy,
focada em Meio Ambiente, estará disponível ao público
Toda a manhã -  estande do Comdema (Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Avaré):
campanhas para destinação correta para óleo de
cozinha usado e de combate à dengue
9h15 -  apresentação do grupo Artes Marciais/aca-
demia Yama Arashi
10h45 às 11h30 -  “Compartilhágua” (espetáculo da
Cia. Trem Bão de Teatro e Música)
11h30 às 13h -  show da Banda Impacto, com re-
pertório de MPB

OFICINAS
9h15 às 11h30 -  Malabarismo com o palhaço Ro-
gerito, para crianças
9h15 às 11h30 -  Artesanato com papel jornal e ex-
posição das peças (Secretaria de Meio Ambiente)

PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA

crição visa dar direito aos
kits com camisetas e bo-
nés. É um evento para
toda a família. Porém, da
corrida poderão partici-
par somente os que se
inscreveram até o dia
23”, lembra Guimarães.

No domingo, meia
hora antes da largada, os
participantes farão alon-
gamento e aquecimento –
uma atividade preparató-
ria, orientada pelos orga-
nizadores. Aqueles que
preferirem passar a ma-
nhã na praça poderão vi-
sitar a tenda de educação
ambiental, participar de
oficinas e assistir apre-
sentações de lutas mar-
ciais, de malabarismo e da
peça “Compartilhágua”,
pela Cia. Trem Bão de
Teatro. A Banda Impac-
to faz show das 11h30 às
13h, encerrando a pro-

gramação.
A secretária do COM-

DEMA (Conselho Muni-
cipal de Defesa do Meio
Ambiente de Avaré), Sil-
mara Rodrigues, diz que
o evento traz benefícios
para toda a comunidade,
já que motiva a prática
esportiva e o cuidado com
o Meio Ambiente.
“Quanto mais gente par-
ticipar, melhor”, avalia. O
Comdema participa com
um estande para orientar
a população sobre a des-
tinação correta para óleo
de cozinha usado, de
modo que não contamine
a água, e ainda visando ao
combate à dengue.

“O apoio e desenvolvi-
mento das comunidades
onde estamos inseridos
faz parte dos princípios
operacionais da Duke
Energy. Neste caso, te-

mos o intuito de aliar o in-
centivo da prática de es-
portes ao engajamento da
população em torno da
promoção de um estilo de
vida saudável e da preser-
vação ao meio ambiente”,
ressalta Ana Amélia de
Conti, gerente-geral de
Relações Institucionais da
Duke Energy.

“Compartilhágua”
discute preservação

da água
Dentro da programa-

ção da “Corrida e Cami-
nhada Ecológicas 5 K -
pela Preservação da

Água”, a Cia. Trem Bão
de Teatro e Música apre-
senta na Praça da Con-
cha Acústica a peça
“Compartilhágua”, com
início às 10h45. A peça
conta a história de um
reino no qual o meio am-
biente ia bem, até que as
águas do rio e também as
subterrâneas (comparti-
lhadas com outros reinos)
começam a chegar polu-
ídas, comprometendo não
somente o abastecimen-
to da população local,
mas a natureza em geral.

A pedido do governan-

te, o Sr. Água - investi-
gador e defensor do meio
ambiente – viaja pesqui-
sando a origem do mal e
conclui que todos terão
de participar buscando e
adotando soluções para a
preservação da água.

Como já é tradição
nas montagens da Cia.
Trem Bão, as músicas
compostas pelo grupo
para o espetáculo tornam
a encenação mais diver-
tida e atraente. O espe-
táculo é gratuito e direci-
onado ao público de todas
as idades.
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