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S A Ú D E :

Ministro anuncia aumento de leitos para UTI
da Santa Casa e mais benefícios para Avaré

Pela primeira vez em
sua história, a Estância
Turística de Avaré recebeu
a visita de um Ministro da
Saúde, que além de ativar
a Central de Regulação do

O ministro também destacou que o início da construção de uma Unidade de
Pronto Atendimento – UPA -, está previsto para janeiro de 2012

SAMU Regional Vale do
Jurumirim - SAMU 192 -,
localizada na Rua Lázaro
do Amaral Leite nº 394,
Bairro São Luis, também
anunciou outras benfeito-

rias para a saúde do mu-
nicípio, entre elas, o au-
mento dos leitos da UTI
da Santa Casa de 9 para
20 leitos.
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População já pode retirar medicamentos
nos postos da cidade

A Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, atra-
vés de sua Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, adquiriu
na última sexta-feira, 21, um
novo lote de medicamentos
para serem distribuídos à
população avareense. Fo-

Árvore caída na Praça Vereador Janguito

ram adquiridos medicamen-
tos que estavam em falta no
município há algum, tem-
po tais como AAS 100mg,
Ácido Folico 5mg, Alben-
dazol 400mg, Alopurinol
300mg, Besilato de Anlodi-
pino 5mg, Bronfeniramina

+ Fenilefrina, Carbonato de
Cálcio, Deltametrina FRC,
Diltiazen 30mg, Dimetico-
na GTS, Diosmina + Hes-
peridina 450/50mg, entre
outros. Ver lista completa
dos medicamentos na pá-
gina 18.

Governo realizará 1ª Conferência Municipal
Sobre Transparência e Controle Social

 Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, por in-
termédio da Ouvidoria
Municipal, realizará nos
dias 12 e 13 de novem-
bro, a 1ª Conferência
Municipal Sobre Transpa-
rência e Controle Social,
cujo tema central é “A So-

ciedade no Acompanha-
mento e Controle da Ges-
tão Pública”, estando em
consonância com a Corre-
gedoria Geral da Adminis-
tração do Estado de Paulo.

Tem como objetivo
principal a promoção da
transparência pública e o

estímulo à participação da
sociedade no acompanha-
mento e controle da ges-
tão pública, contribuindo
para um controle social
mais efetivo e democráti-
co. Ver Regimento In-
terno e Decreto na pá-
gina 12.
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
Repetição da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 009/11

PROCESSO Nº. 399/11
Objeto: Concessão de espaço de área de alimentação no Camping
Municipal.
Data de Encerramento: 09 de dezembro de 2011, das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 09 de dezembro de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 28 de outubro de 2011 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA a empresa NOROMAK VEÍCULOS LTDA, objetivando a aqui-
sição de 02 veículos tipo cargo, na modalidade frotista, adaptados em
ambulância de simples remoção, relativa ao Pregão Presencial nº.
084/11 – Processo nº. 395/11 - Homologado em: 11/10/2011.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA a empresa IVAN J. GARCIA & CIA LTDA, objetivando a
contratação de empresa especializada para fornecimento de exames
sorológicos e imunológicos, relativa ao Pregão Presencial nº. 085/
11 – Processo nº. 396/11 - Homologado em: 13/10/2011.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 092/11 – Processo nº. 311/11

Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: BENEDICTO MACHADO SONORIZAÇÃO ME.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de estrutura para
iluminação, para realização da FAMPOPINHA.
Valor Global: R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 14/07/2011.

Modalidade: Dispensa nº. 096/11 – Processo nº. 320/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: EDITORA VIEIRA AIRES LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de im-
pressão para a emissão do Semanário Oficial da Estância Turística
de Avaré.
Valor Global: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 22/07/2011.

Modalidade: Dispensa nº. 097/11 – Processo nº. 322/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: GRIL GRÁFICA E REPRESENTAÇÕES INDUSTRIAIS
LTDA ME.
Objeto: Aquisição de 3.000 talões de Zona Azul de 2 horas.
Valor Global: R$ 974,00 (novecentos e setenta e quatro  reais).
Data da Assinatura do Contrato: 26/07/2011.

Modalidade: Dispensa nº. 099/11 – Processo nº. 327/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ALVES E BATISTA ALARMES LTDA ME.
Objeto: Contratação de empresa para realizar monitoramento e vigi-
lância eletrônica no imóvel onde se encontra instalado o Fundo Social
de Solidariedade.
Valor Global: R$ 1.255,00 (hum mil, duzentos e cinquenta e cin-
co reais).
Data da Assinatura do Contrato: 01/08/2011.

Modalidade: Dispensa nº. 101/11 – Processo nº. 332/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: GRIL  GRÁFICA E REPRESENTAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA ME.
Objeto: Contratação de empresa para confecção de 5.000 mapas e
3.000 folders para o DEMUTRAN.
Valor Global: R$ 6.430,00 (seis mil, quatrocentos e trinta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 04/08/2011.

Modalidade: Dispensa nº. 115/11 – Processo nº. 403/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: FRANCISCO BARRETO DO MONTE NETO.
Objeto: Locação de imóvel na Rua Nicolla Pizza nº 1848 para insta-
lação do Programa Saúde da Família V (PSF V).
Valor mensal: R$ 1.000,00 (mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 30/09/2011.

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: INEXIGIBILIDADE nº. 017/11 – Processo nº. 408/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RICCI MÁQUINAS LTDA.
Objeto: Aquisição de peças e serviço de revisão em retroescavadeira
New Holland.
Valor Global: 27.328,76 (vinte e sete mil, trezentos e vinte e oito
reais e setenta e seis centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 30/09/2011.

EXTRATO DE CONTRATO DE CONCORRÊNCIA
PÚBLICA

Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA  nº. 005/11 – Processo
nº. 155/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVI-
ÇOS LTDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de
materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra para execução de
serviços de manutenção e conservação geral da EMEB “Profª Evani
Elaine Battochio Casolato” - Ponte Alta.
Valor Global: 76.280,29 (setenta e seis mil, duzentos e oitenta
reais e vinte e nove  centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 13/09/2011.

Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA  nº. 006/11 – Processo
nº. 215/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVI-
ÇOS LTDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de
materiais, mão de obra e equipamentos para execução da constru-
ção do Centro de Eventos no  Parque de Exposições “Dr. Fernando
Cruz Pimentel”.
Valor Global: 2.172.096,88 (dois milhões, cento e setenta e dois
mil, noventa e seis reais e oitenta e oito centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 05/09/2011.

EXTRATO DE CONTRATO DE CONVITE
Modalidade: Convite nº. 049/11 – Processo nº. 321/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULIO S.A. -
TELESP (lote 01) e TELECOM S.A. (lote 02).
Objeto: Prestação de serviços de DDR digital do número de telefone
“192” para o SAMU.
Valor Global: R$ 22.440,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e quaren-
ta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 15/08/2011.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 052/11 – Processo nº. 295/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de
peças e mão de obra para retífica completa de um motor MWM X 10
e serviço de bomba injetora do caminhão basculante placa CPV 4274.
Valor Global: R$ 17.367,00 (dezessete mil, trezentos e sessenta e
sete  reais).
Data da Assinatura do Contrato: 29/08/2011.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 056/11 – Processo nº. 299/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA ME.
Objeto: Aquisição de material gráfico para a Secretaria Municipal de
Comunicação.
Valor Global: R$ 4.190,00 (quatro mil, cento e noventa  reais).
Data da Assinatura do Contrato: 08/08/2011.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 060/11 – Processo nº. 316/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME.
Objeto: Contratação de empresa para retífica completa de motor 1600
a ar do veículo CPV 1050.
Valor Global: R$ 15.440,00 (quinze mil, quatrocentos e quarenta  reais).
Data da Assinatura do Contrato: 23/09/2011.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 065/11 – Processo nº. 344/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: PLANTERRA ANÁLISES MEIO AMBIENTE E SERVI-
ÇOS LTDA – EPP.
Objeto: Contratação de empresa para realização de estudo ambiental
nos tanques de combustíveis da Prefeitura.
Valor Global: R$ 11.800,00 ( onze mil e oitocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 09/09/2011.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 068/11 – Processo nº. 347/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: DORIVAL DIONIZIO GOMES ME.
Objeto: Aquisição de 160 cilindros de gás P45 (cotas de gás) para a
Central de Alimentação Municipal.
Valor Global: R$ 27.504,00 (vinte e sete mil, quinhentos e quatro reais).
Data da Assinatura do Contrato: 20/09/2011.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 069/11 – Processo nº. 350/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: UNIDADE RADIOLÓGICA S/C LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para realização de exames de
ultrassonografias, densitometrias, ecocardiograma, tomografias e lau-
dos de raio x para o Pronto Socorro Municipal.
Valor Global: R$ 221.647,95 (duzentos e vinte e um mil, seiscentos
e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 22/09/2011.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 070/11 – Processo nº. 351/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: J.E. RISSI ALIMENTOS ME e NUTRICIONALE CO-
MÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Objeto: Aquisição de carnes, ovos e gêneros alimentícios estocáveis
para a alimentação dos funcionários públicos da Garagem Municipal
e Entidades Municipais.
Valor Global: R$ 129.256,00  (cento e vinte e nove mil, duzentos e
cinquenta e seis   reais).
Data da Assinatura do Contrato: 21/09/2011.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 075/11 – Processo nº. 368/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: GUSTAVO FRANCISCO SANSON – ME.
Objeto: Aquisição de equipamentos de telefonia/informática para a
Central de Regulação do SAMU.
Valor Global: R$ 39.750,00 (trinta e nove mil, setecentos e cinquenta  reais).
Data da Assinatura do Contrato: 20/09/2011.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 084/11 – Processo nº. 395/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: NOROMAK VEÍCULOS LTDA.
Objeto: Aquisição de 02 veículos tipo cargo, na modalidade frotista,
adaptados em ambulância de simples remoção.
Valor Global: R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 11/10/2011.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 085/11 – Processo nº. 396/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: IVAN J. GARCIA & CIA LTDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de
exames sorológicos e imunológicos.
Valor Global: R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 13/10/2011.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 059/11 – Processo nº. 256/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: ROSÂNGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME.
Objeto: Aquisição de materiais de consumo para a Unidade de Rea-
bilitação para pessoas com deficiência.
Valor Global: R$ 2.375,80 (dois mil, trezentos e setenta e cinco
reais e oitenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 02/09/2011.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 079/11 – Processo nº. 317/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: IRENE MARIA DA SILVA AVARÉ ME.
Objeto: Aquisição de cartuchos para a Secretaria Municipal de In-
dústria e Comércio.
Valor Global: R$ 1.148,00 (hum mil, cento e quarenta e oito reais).
Data da Assinatura do Contrato: 03/10/2011.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 081/11 – Processo nº. 333/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES LTDA referente o lote 01 e LUMAR COMÉRCIO DE PRODU-
TOS FARMACÊUTICOS LTDA referente o lote 02.
Objeto: Aquisição de medicamentos de atenção básica para as UBS’s
e ESF’s.
Valor Global: R$ 565.678,75 (quinhentos e sessenta e cinco mil,
seiscentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 22/09/2011.
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Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 083/11 – Processo nº. 335/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: FERNANDO DE SOUZA MELO COSTA  ME.
Objeto: Aquisição de aparelhos para o CAPS.
Valor Global: R$ 27.240,00 (vinte e sete mil, duzentos e quarenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 28/09/2011

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 086/11 – Processo nº. 341/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: SANTEC AGUDOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA ME.
Objeto: Aquisição de fraldas e absorventes geriátricos para pacien-
tes de ordem judicial.
Valor Global: R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais).
Data da Assinatura do Contrato: 26/09/2011.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 087/11 – Processo nº. 342/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: K S  MAX INFORMÁTICA LTDA.
Objeto: Aquisição de equipamentos eletrônicos para a Secretaria
Municipal da Educação.
Valor Global: R$ 40.200,00 (quarenta mil e duzentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 29/09/2011.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 088/11 – Processo nº. 356/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: MULTICOM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Objeto: Aquisição de fórmula láctea em pó para o DST/AIDS.
Valor Global: R$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 27/09/2011.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 090/11 – Processo nº. 358/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: INOVA – SINALIZAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Objeto: Aquisição e instalação de semáforo.
Valor Global: R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais).
Data da Assinatura do Contrato: 04/10/2011.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 095/11 – Processo nº. 370/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E
ACESSÓRIOS LTDA EPP.
Objeto: Aquisição de pneus, câmara de ar e protetores para veículos
da Educação.
Valor Global: R$ 158.039,00 (cento e cinquenta e oito mil, trinta e
nove reais ).
Data da Assinatura do Contrato: 22/09/2011.

DELIBERAÇÃO
Pregão Eletrônico n° 114/11 – Processo n° 428/11

Considerando o pedido de esclarecimento da empresa RICARDO
RÚBIO ME, a Senhora CRISLAINE APARECIDA SANTOS, Pregoeira
Oficial, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a rerratificação
do edital nos termos a serem conferidos no site: www.avare.sp.gov.br
e www.bbmnet.com.br.
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei  8.666/93 c/c Lei
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 23 de novembro de
2011, às 16 horas para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 03 de novembro de 2011.

JUSTIFICATIVAS
JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de medicamentos.
Fornecedor : Centermedi Comércio Produtos Hospitalares LTDA
Empenhos : 11718/2011
Valor : R$ 60.381,10
Avaré, 05 de Novembro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de aquisição de materiais descartáveis para aten-
der a Secretaria da Saúde.
Fornecedor : F.B.M Industria Farmaceutica LTDA
Empenhos : 13675/2010
Valor : R$ 11.340,00
Avaré, 05 de Novembro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviços de manutenção do aterro sanitário.
Fornecedor : Joterra Terraplanagem LTDA
Empenhos : 8484/2011
Valor : R$ 158.600,00
Avaré, 05 de Novembro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar da 1ª  e da 5ª medição da reforma, adequação e
ampliação da CEI Creche Olga Geraldi de Brito, a fim de atingir
percentual de 25% de aplicações no Ensino conforme artigo 212 da
Constituição Federal.
Fornecedor : Limastro Comercial e Construtora LTDA EPP
Empenhos : 623/2011
Valor : R$ 178.854,03
Avaré, 05 de Novembro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de consultas de ginecologia e obstetricia refe-
rente a setembro 2011.
Fornecedor :  Mariana do Espirito Santo Rosario
Empenhos : 8515/2011
Valor : R$ 5.000,00
Avaré, 05 de Novembro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de vistorias em ambulâncias doadas pelo Esta-
do (Secretaria da Saúde), para transferência para o município.
Fornecedor : Vollet Vistorias de Veículos LTDA
Empenhos : 11799/2011
Valor : R$ 200,00
Avaré, 05 de Novembro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de gás medicinal , oxigênio e ar
medicinal acondicionados em cilindros de alta pressão.
Fornecedor : White Martins Gases Industriais S/A
Empenhos : 11478/2011
Valor : R$ 10.624,84
Avaré, 05 de Novembro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de prestação de serviço de plantões médicos no
Pronto Socorro Municipal.
Fornecedor : K L Saúde
Empenhos : 10730/2011
Valor : R$ 340.000,00
Avaré, 05 de Novembro  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

INEDITORIAIS

CONDEPHAC – Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Artístico Cultural de Avaré.
Lei Municipal n.1429 de 09 de Novembro de 2010

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA
NBOVEMBRO 2011

SENHORES CONSELHEIROS
Assunto: Reunião ordinária do Conselho
Prezados Senhores
Ficam por meio deste, CONVOCADOS os Conselheiros do
CONDEPHAC Avaré para REUNIÃO ORDINÁRIA na sede da Secre-
taria de Cultura e Lazer – Gabinete do Condephac as 17 horas do dia
9 de NOVEMBRO de 2011.
IMPORTANTE A PARTICIPAÇÃO DE TODOS.
PAUTA DA REUNIÃO
1 – RATIFICAÇÃO DA REINVINDICAÇÃO DO PRÉDIO EXISTENTE
NO CAIC QUE ATUALMENTE NÃO ATENDE AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA DE CULTURA (NO LOCAL ESTA INSTALADO UM
DEPARTAMENTO DA POLICIA)
2 – VERIFICAR A QUESTÃO DO VALOR A SER DISPONIBILIZADO
AO CONSELHO (COM URGÊNCIA) PARA FINALIZARMOS OS PRO-
CESSOS DE TOMBAMENTOS AINDA EM 2011 SENDO ESTE VA-
LOR VOLTADO PARA AS AVERBAÇÕES DOS IMÓVEIS.
3 – VERIFICAR A SITUAÇÃO DO ORÇAMENTO DO CONSELHO
PARA 2011
4 – EXPLANAÇÃO SOBRE O TOMBAMENTO DO ACERVO
FOTOGRAFICO DA EXPOSIÇÃO AVARÉ EM 150 TELAS.
5 – DAR INICIO AO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO
PARA 2012
6 – DEFINIÇÃO DA REUNIÃO DE DEZEMBRO PREVENDO SUA
ANTECIPAÇÃO PARA 29 DE NOVEMBRO (ULTIMA DO ANO ORDI-
NÁRIA) E POSTERGAÇÃO DA REUNIÃO DE JANEIRO PARA INI-
CIO DE FEVEREIRO DE 2012 COM BASE NA AGENDA DE FINAL
DE ANO E INICIO QUE INCLUI FÉRIAS DE ALGUNS TITULARES E
SUPLENTES DO CONSELHO, O QUE PODE INVIABILZIAR O
QUORUN.
· Lembro a todos que a Secretaria Executiva do CONSELHO funciona
diariamente desde 01 de Fevereiro de 2011, portanto dúvidas opiniões
ou questionamentos podem ser levados diretamente à pessoa do
Secretário ou mesmo da Presidente que igualmente mantém um ex-
pediente regular na sede do Conselho - Ângela Golin – Presidente,
Gumercindo Castellucci Filho – Secretário.
Respeitosamente, peço a confirmação da presença no ato do recebi-
mento deste ou informe sobre a convocação de seu suplente (atesto
a responsabilidade de cada um neste acionamento). Importante frisar
a relevância e pertinência dos temas e a necessidade de pontualida-
de para inicio da reunião.
Os Conselheiros podem sugerir novas pautas que ficam, porém, su-
jeitos à liberação da mesa Diretora devido a tempo para exposição o
que pode levar a solicitação de uma reunião extraordinária

Gumercindo Castellucci Filho - Guma
SECRETÁRIO EXECUTIVO

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 09/11/2011 as 9:00 h na sala dos Conselhos Mu-
nicipais na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social - SEMADS  sito a Rua Rio Grande do Sul, 1750 (fundos).
Pauta :
· Leitura da Ata e outras providencias.
Contamos com a   presença de todos  no caso de imprevistos, favor

comunicar por escrito com antecedência
e- mail:

secmunicipais@hotmail.com
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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- 2.589/2010

Convocação
O Presidente do Conselho Municipal de Pessoas Portadoras de Defi-
ciência (CMPPD), Sr. José Ricardo Cegarra,  convoca o/a Conse-
lheiros e Suplentes  ,  para  Reunião Mensal  que será realizada
no dia 10/11/11  às 9:00 horas , na sala dos Conselhos Municipais,
sito à rua Rio Grande do Sul, 1750 – fundos.
Pauta:
· Leitura da Ata e Outras providências

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

antecedencia
e-mail:secmunicipais@hotmail.com

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 158/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pela Sra. Deira Alizia Visentin Villen, convoca os classificados no Con-
curso Público nº 001/2009, homologado pelo Decreto nº 2.223 de 15/
10/09, publicado em 24/10/09, prorrogado pelo Decreto nº 2.934 de 19/
10/2011, publicado em 22/10/201, para o exercício de Emprego Públi-
co junto aos PSFs, na função de Enfermeiro – PSF para contrato
temporário a fim de substituir funcionário afastado de licença saúde,
para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da
data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Huma-
nos 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 ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Estância Turística de Avaré, aos 04 dias do mês de Novembro de 2011.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Fazenda/Interina Administração

Autorizada pela Portaria nº 5.185/2011

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 159/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pela Sra.Deira Alizia Visentin Villen, convoca os classificados no
Concurso Público nº 001/2009, homologado pelo Decreto nº 2.223
de 15/10/09, publicado em 24/10/09, prorrogado pelo Decreto nº 2.934
de 19/10/2011, publicado em 22/10/2011; para o exercício de Empre-
go Público junto aos PSFs, na função de Farmacêutico – PSF,
considerando demissão de servidor; para comparecer no prazo máxi-
mo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste
Edital, 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
08º VANESSA CRISTINA BERTANI
Estância Turística de Avaré, aos 04 dias do mês de Novembro de 2011.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Fazenda/Interina Administração

Autorizada pela Portaria nº 5.185/2011

LEI COMPLEMENTAR

Lei Complementar nº 159, de 03 de novembro de 2011
(Institui o programa de Pagamento a vista de Débitos, na Estância

Turística de Avaré 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:-
Art. 1º - Fica instituído no município de Avaré, o Programa de Paga-
mento à Vista de débitos, destinado a promover o pagamento a vista,
total ou parcial de créditos do município, decorrentes de débitos de
contribuintes, relativos à tributos municipais, em razão de fatos gera-
dores ocorridos até 31 de dezembro de 2010, constituídos ou não,
inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com
exigibilidades suspensa ou não, inclusive os decorrentes de falta de
recolhimento de valores retidos.
Parágrafo 1º – Esta lei terá validade até 30 de dezembro de 2011.
Parágrafo 2º - O Programa será administrado pela Secretaria Munici-
pal da Fazenda, em conjunto com a Procuradoria Geral do Município.
Art. 2º - O ingresso no Programa dar-se-á por opção do contribuinte,
dos débitos de tributos municipais, sejam os decorrentes de obriga-
ções próprias, sejam os resultantes de responsabilidade tributária.
Parágrafo 1º - Farão jus ao Programa os contribuintes devidamente
inscritos junto aos Cadastros Municipais, com débitos incluídos juros de
mora, multa de mora e correção monetária, junto ao Erário municipal.
Parágrafo 2º - O pagamento implica na confissão irretratável do dé-
bito, renúncia a defesa ou recurso administrativo e desistência dos
recursos já interpostos.
Parágrafo 3º - O pagamento será efetuado junto à instituição finan-
ceira ou concessionária de serviço público, conveniadas com o Muni-
cípio, mediante guia de pagamento com o devido código de barras.
Parágrafo 4º - O pagamento a vista da dívida será contemplado com
desconto de 100% (cem por cento) dos juros de mora e da multa de mora.
Parágrafo 5º - O contribuinte poderá optar pelo pagamento total ou
parcial do débito.
Art. 3º - A opção dar-se-á mediante requerimento do contribuinte em
formulário próprio, instituído pela Secretaria Municipal da Fazenda.
Art. 4º - O contribuinte poderá incluir ao Programa eventuais saldos
de parcelamentos em andamento, atrasados ou não.
Art. 5º - A inclusão no Programa fica condicionada, ainda, ao encerra-
mento comprovado dos feitos, por desistência, expressa e irrevogável,
das respectivas ações judiciais e das defesas e recursos administra-
tivos se formulada pelo contribuinte, bem assim da renuncia do direi-
to, sobre os mesmos débitos, em que se funda a ação judicial ou
pleito administrativo.
Parágrafo Único – Na desistência de ação judicial, deverá o contri-
buinte suportar às custas judiciais, e se cabíveis também os honorá-
rios de sucumbência.
Art. 6º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar ampla
campanha publicitária para divulgação dos benefícios da presente lei.
Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 03 de novembro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

DECRETOS

Decreto n.º 2.948, de 28 de outubro de 2011
(Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal, de acordo com
Lei Complementar nº 50, de 07 de janeiro de 2005, combinada com

a Emenda a Lei Orgânica n.º 01, de 19 de janeiro de 1.993.)

ROGELIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º – Fica nomeado para o cargo de SECRETÁRIO MUNICI-
PAL DE ESPORTES E LAZER, criado pela Lei Complementar nº
50, de 07 de janeiro de 2005, combinada com a Emenda à Lei Orgâ-
nica n.º 1, de 19 de janeiro de 1.993, o Senhor ROBERVAL MACIEL
DE OLIVEIRA, a partir de 30 de outubro de 2011.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 28 de outubro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA DE GABINETE

Decreto n.º 2.949, de 29 de outubro de 2011.
(Declara Hóspede Oficial do Município o Sr. ROGÉRIO SOTILLI).

Rogélio Barcheti Urrêa, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarado Hóspede Oficial do Município de Avaré, o
Sr. ROGÉRIO SOTILLI, Secretário-Executivo da Secretaria-Ge-
ral da Presidência da República, quando de sua visita em nossa
cidade, no dia 29 de outubro de 2011.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de outubro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto 2.950, de 02 de Novembro de 2011
(Declara em situação anormal, caracterizada como situação de
emergência áreas do Município da Estância Turística de Avaré

atingidas por fortes chuvas com ocorrência de enchentes e
inundações graduais – CODAR 12-301 – HE.HIG)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, prefeito Municipal da Estância Turís-
tica de Avaré, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art.
61, VI da Lei Orgânica do Município, nos termos do Artigo 7º, do
Decreto Federal nº 7.257, de 04 de agosto de 2010 e na Resolução nº
3, de 02 de julho de 1999, do Conselho Nacional de Defesa Civil.
Considerando as fortes chuvas que assolaram nossa cidade nos
últimos dias;
Considerando que neste período houve enchentes em vários pontos
da cidade, com grande prejuízo aos moradores e interrupção de trân-
sito e serviços essenciais e que grandes trechos das estradas rurais
encontram-se intransitáveis;
Art. 1º Fica declarada a existência de situação anormal provocada
por desastre e caracterizada como situação de emergência em
razão das fortes chuvas que causaram grandes enchentes e inunda-
ções graduais em diversos pontos da cidade.
Parágrafo único: Esta situação de anormalidade é válida apenas
para as áreas deste Município, comprovadamente afetadas pelo de-
sastre, conforme prova documental estabelecida pelo Formulário de
Avaliação de Danos - AVADAN, anexo a este Decreto.
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a lançar mão da legislação
vigente, para que possa atender às necessidades resultantes da situ-
ação declarada, dentro dos limites de competência da Administração
Pública.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, deven-
do viger por um prazo de 90 (noventa) dias, retroagindo seus efeitos a
29 de outubro de 2011.
Parágrafo Único. O prazo de vigência deste Decreto pode ser pror-
rogado até completar  180 (cento e oitenta) dias.
Art. 4º Fica revogado o Decreto n° 2.929 de 14 de Outubro de 2011.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré em 02 de Novembro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
Prefeito

Decreto nº 2.952, de 03 de novembro 2011.
(Nomeia a Comissão Organizadora do 75º Jogos Abertos do

Interior “Horacio Baby Bariony”).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão Organizadora
do 75º Jogos Abertos do Interior “Horacio Baby Bariony”.
ALEXANDRE FAUSTINO – Presidente;
BENEDITO DA SILVA – Vice-Presidente;
HELIO COSTA DE OLIVEIRA - Tesoureiro;
ELSON CARLOTA – Membro.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 03 de novembro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Contemplados
do Vila Veneza

Reunião dia 07/11/2011
(segunda-feira) às 18:00 horas no
CAC (Rua Rio de Janeiro, 1763).

Reunião com os Engenheiros da Cons-
trutora e a Secretaria da Habitação.

(Somente contemplados)
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Decreto nº 2.951, de 03 de novembro de 2011
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, 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:-
Art. 1º - Fica aberto no Departamento de Contabilidade da Câmara de Vereadores o Crédito Adicional no
valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), Suplementar as seguintes dotações orçamentárias:
01.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.01.02 DIRETORIA DA CAMARA
01.122.7005.2258 Manutenção dos Serviços Administrativos
3.1.90.11.00.122.7005.2258.110 07 - Vencimentos e Vantagens Fixas – P .Civil 25.000,00

TOTAL 25.000,00
Art. 2º - O valor do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo anterior será coberto com recursos
do excesso de arrecadação do corrente exercício oriundo da Câmara Municipal.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 03 de novembro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

LEGISLATIVO

CIRCULAR N º 37/2011 - DG    Avaré, 03 de novembro de 2.011.-

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

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 07/11/2011 - Segunda Feira – às
18h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que, a Exma. Sra. Presidente Vereadora Marialva A. S. Biazon
designou  para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de  07 de novembro do corrente ano, que tem seu
inicio marcado para as 18h00min,  a seguinte matéria:
1. PROCESSO N.º 197/2011 Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: VETO TOTAL, aposto ao Projeto de Lei nº 96/2011, Autógrafo nº 73/2011, que estabelece nor-
mas para o cultivo de cana-de-açúcar no Município.
Anexo: Cópias do Oficio nº 170/2011-CM do Executivo e dos Pareceres do Jurídico e da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação.
2. PROJETO DE LEI N.º 103/2011 - Discussão Única
Autoria:- Ver. Paulo Dias Novaes Filho
Assunto: Dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de lupa eletrônica em locais que especifica.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 103/2011 e dos Pareceres do Jurídico e da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação. (Parecer Contrário) (Vistas.Poio)
3. PROJETO DE LEI N.º 97/2011– Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto Dispõe sobre a proibição de venda, distribuição e o consumo de bebidas alcoólicas nas praças
públicas municipais, e dá outras providências. (c/ SUBSTITUTIVO)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 97/2011 e dos Pareceres do Jurídico e das Comissões de Constitui-
ção, Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de Serviços, Obras e Adm.
Pública. (Vistas Jair/Ripoli) (c/emenda)
4. PROJETO DE LEI N.º 131/2011– Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto Autoriza o Executivo Municipal a receber doação de uma área de terras de propriedade da Santa
Casa de Misericórdia de Avaré para construção da UPA (c/ SUBSTITUTIVO)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 131/2011. -
Observação:- Os Pareceres da Assessoria Jurídica e das Comissões Permanentes serão coloca-
dos na Mesa dos Srs. Vereadores quando da apreciação da matéria (AGUARDANDO DOCUMEN-
TAÇÃO) (Vistas Jair)
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

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO Nº 16/2011-PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2011

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, faz saber que se acha aberta a licitação na
modalidade Pregão (Presencial) nº 08/2011 – Processo nº 16/2011, do tipo menor preço global, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada para impressão e fornecimento de todo material
gráfico necessário para confecção de 10.000 (dez mil) exemplares da cartilha: por dentro da
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, conforme anexo II do edital
DATA DE ABERTURA: dia 22 de novembro de 2011 às 15h00min.
INFORMAÇÕES: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, Av. Misael Euphrásio Leal, 999 –
Centro - Avaré – SP. Fone: (14) 3711.3070. O Edital completo também poderá ser acessado pelo site:
http://www.camaraavare.sp.gov.br
Avaré, 04 de novembro de 2011.

Cristiano Augusto Porto Ferreira
Pregoeiro

Janayna Martins da Costa
Pregoeira

Decreto nº 2.954, de 04 de novembro de 2011.
(Dispõe sobre declaração de Ponto Facultativo no Município de Avaré, durante o feriado do Dia da

Proclamação da República.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarado Ponto Facultativo nas Repartições Municipais de Avaré, o dia 14 de novembro
de 2011, mantendo-se os serviços essenciais de saúde e limpeza pública, sendo coleta e varrição.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 04 de novembro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 2.953, de 04 de Novembro de 2011
(Convoca a 1ª Conferência Municipal sobre Transparência e Controle Social e dá outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais, e considerando o disposto no Decreto Presidencial datado de 08 de julho de 2011,
que convoca a 1ª Conferência Nacional Sobre Transparência e Controle Social – 1ª Consocial, e no Decre-
to Estadual Nº 1648 de 10 de junho de 2011, que convoca a 1ª Conferência Estadual sobre Transparência
e Controle Social, D E C R E T A:
Art. 1º Fica convocada a 1ª Conferência Municipal sobre Transparência e Controle Social, a se realizar
entre os dias 12 e 13 de Novembro de 2011, no município de Avaré com o tema: “A sociedade no acompa-
nhamento e controle da gestão pública”, como etapa preparatória da 1ª Conferência Nacional sobre Trans-
parência e Controle Social – 1ª Consocial.
Parágrafo único. A Conferência terá como objetivos:
I - debater e propor ações de promoção da participação da sociedade civil no acompanhamento e controle
da gestão pública e de fortalecimento da interação entre sociedade e governo;
II - promover, incentivar e divulgar o debate e o desenvolvimento de novas ideias e conceitos sobre a
participação social no acompanhamento e controle da gestão pública;
III - estimular os órgãos e entidades públicas a implementar mecanismos de transparência e acesso à
informações e dados públicos e fomentar o uso dessas informações e dados pela sociedade;
IV - debater e propor mecanismos de sensibilização e mobilização da sociedade em prol da participação
no acompanhamento e controle da gestão pública;
V - discutir e propor ações de capacitação e qualificação da sociedade para o acompanhamento e controle
da gestão pública, que utilizem, inclusive, ferramentas e tecnologias de informação;
VI - desenvolver e fortalecer redes de interação dos diversos atores da sociedade para o acompanhamento
da gestão pública; e
VII - debater e propor medidas de prevenção e combate à corrupção que envolvam ações de governos,
empresas e sociedade civil.
Art. 2º A Conferência Municipal elegerá 02 agentes municipais para a etapa regional, respeitando os
critérios de proporcionalidade entre sociedade civil, poder público e conselhos de políticas públicas e
encaminhará as propostas resultantes dos debates, nos termos do Regimento Interno da etapa estadual
e conforme orientações emanadas pela Coordenação Executiva Estadual.
§ 1º. No caso de realização da etapa municipal e posterior participação na etapa regional, caberá à
Comissão Organizadora Regional - CORE deliberar sobre a distribuição de delegados por município, res-
peitando os critérios estabelecidos no Anexo II do Regimento Interno Estadual e buscando a maior
representatividade entre os municípios partícipes.
§ 2º. Caso não seja realizada a etapa regional na abrangência dessa associação de municípios, os
agentes municipais ocuparão as vagas da etapa regional na Conferência Paranaense, obedecendo critéri-
os de proporcionalidade de acordo com o número de habitantes dos municípios da associação e apresen-
tando as propostas resultantes da respectiva etapa municipal.
Art. 3º A Conferência será presidida por JOÃO FIDELIS ou, em sua ausência, por ISABEL CARDOSO
Art. 4º A coordenação da Conferência será de responsabilidade de ISABEL CARDOSO, com a colabora-
ção direta de MARIA DE FÁTIMA GOMES e LEILA CRISTINA OLIVEIRA

Art. 5º O regimento interno da Conferência será elaborado por comissão a ser constituída pelo Presidente
da Conferência, e disporá sobre:
I - a organização e o funcionamento da Conferência; e
II - o processo democrático de escolha de seus agentes municipais, membros da sociedade civil, do poder
público e dos conselhos de políticas públicas para representarem o município na etapa regional.
Parágrafo Único. O regimento interno a que se refere o caput deverá ser aprovado pelo Presidente da
Conferência.
Art. 6º As despesas com a organização e realização da Conferência correrão por conta dos recursos
orçamentários da Prefeitura Municipal de Avaré.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Estância Turística de Avaré, aos 04 de Novembro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO
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DECRETO LEGISLATIVO N º 266/2011
 (Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Avareense ao Sr.
Carlos Gomes Ferreira pelos relevantes serviços prestados a

comunidade avareense e dá outras providências).

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI DECRETA:
Artigo 1º - Fica concedido o Título de “CIDADÃO AVAREENSE” ao
Sr. Carlos Gomes Ferreira pelos relevantes serviços prestados à co-
munidade avareense.
Parágrafo Único – A entrega da referida honraria dar-se-á em Ses-
são Solene previamente convocada, em comum acordo com o home-
nageado.
Artigo 2º - As despesas decorrentes com o presente Decreto
Legislativo correrão por conta da seguinte dotação orçamentá-
ria: 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
ao 1º de novembro 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 16/2011
Autoria: Vereador LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Aprovado por unanimidade, em Sessão Ordinária de 31/10/2011. -

MARIALVA ARAÚJO DE
SOUZA BIAZON

Presidente

ROBERTO ARAÚJO
Vice-Presidente

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
1º Secretário

RODIVALDO RIPOLI
2º Secretário

SESSÃO DO DIA 31 DE AGOSTO
INDICAÇÃO

MARIALVA ARAÚJO DE SOUZA BIAZON – PRESIDENTA
Para que através do setor competente providencie reparos urgentes
no telhado do NOCAIJA, o Núcleo de Orientação e Capacitação da
Infância e Juventude, localizado na Rua Ceará, onde diversas ativida-
des são desenvolvidas para jovens e adolescentes, inclusive a Guar-
da Mirim, que teve sua solenidade de formatura nesse último domin-
go com seu efetivo recebendo diplomas sob chuva.
Para que através do setor competente providencie auxílio material, dentro
das possibilidades, à Comunidade Terapêutica Nova Jornada, que cui-
da de dependentes químicos de nosso município e que no último sába-
do foi assolada pelo temporal que veio acompanhado de fortes venda-
vais, os quais arrancaram os telhados dos alojamentos e os destroços
acabaram danificando também o veículo utilizado pela entidade.

ROBERTO ARAÚJO - VICE-PRESIDENTE
Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através do
Departamento competente, providencie em regime URGÊNCIA implan-
tação de lombada na Av. Carmen Dias Faria, próximo ao Supermerca-
do “Di Solé”, com a finalidade de obrigar os veículos a trafegarem em
velocidade compatível com o local e, consequentemente, diminuir o
número de atropelamentos que ocorrem naquela via pública, proporcio-
nando mais segurança às pessoas que utilizam daquela via.
para que através do Departamento competente, providencie em cará-
ter de URGÊNCIA a operação “tapa buracos” na Av. Carmem Dias
Faria, no trecho compreendido da Av. Espanha até o final dos Bairros:
“Nova Avaré” e “Avaré I”, visto que lá existem buracos causando trans-
tornos aos usuários da referida via pública, conforme fotos em anexo.
para que através do Departamento competente, providencie em caráter
de URGÊNCIA a operação “tapa buracos” na Av. Carmem Dias Faria,
entre o trecho compreendido da rotatória próximo ao Supermercado “Di
Solé” à Avenida Espanha, visto que lá existem buracos causando trans-
tornos aos usuários da referida via, conforme fotos em anexo.
Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através do
Departamento competente, providencie em caráter de URGÊNCIA a
operação “tapa buracos” na Rua Santa Catarina, confluência com a
Rua Tenente João Dias, visto que lá existe um enorme buraco causan-
do transtornos aos usuários da referida via, conforme fotos em anexo.
Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para
que através do Departamento competente, providencie em caráter de
URGÊNCIA a operação “tapa buracos” em toda extensão da Av. Gover-
nador Mário Covas, visto que lá existem buracos, causando transtor-
nos aos usuários da referida via. Segue em anexo, foto do citado local.
Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através

do Departamento competente providencie em caráter de URGÊNCIA
a operação “tapa-buracos” na Rua Rio Grande do Norte, defronte ao
número 2.095, visto que lá existe um buraco, causando transtornos
aos usuários da referida via.
Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através
do Departamento competente, providencie em caráter de URGÊNCIA
a operação “tapa buracos” na confluência da Rua Diamantino Ferreira
Inocêncio com a Rua Antonio Gomes de Amorim, visto que lá existem
buracos, causando transtornos aos usuários da referida via.
Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através
do Departamento competente, providencie em caráter de URGÊNCIA
a operação “tapa buracos” em toda extensão da Rua Ludovico Lopes
de Medeiros, visto que lá existem buracos, causando transtornos aos
usuários da referida via.

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO – 1º SECRETÁRIO
para que através da Secretaria Competente, tome as devidas provi-
dencias no sentido de efetuar operação tapa buracos ao longo da
Avenida  Manoel Teixeira Sampaio  entre os Bairros Jardim Presiden-
cial e Duilio Gambini.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
para que através do setor competente verifique a possibilidade da
construção de um Centro Comunitário na rua Antônio Cunha Bueno
( atrás da garagem municipal ). Sendo este um pedido da Associação
de Moradores do Bairro Jurumirim.
para que através dos setor competente estude a possibilidade de
estar fazendo a limpeza e colocar placa de proibido jogar lixo em um
terreno no bairro Vera Cruz ao lado da cerca da Instituição Padre
Emilio Illmos .
para que através dos setor competente providencie reforço na pintura
da palavra PARE na rua Alagoas, esquina com a rua Goiás, local
onde está ocorrendo muitos acidentes, sendo este um pedido da
Associação dos Moradores do Bairro São Luiz e Adjacêcias.
para que através do setor competente estude a possibilidade de insta-
lar um redutor de velocidade na Rua Oswaldo Britto Benedete, próximo
à Loja de Material de Construção Brabância, sendo este um pedido
dos moradores que residem nas imediações do endereço supra.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
para que, através do setor competente, providencie com urgência a
operação tapa-buracos na estrada que faz a ligação entre Avaré e o
Aeroporto Regional Avaré-Arandu (Av. Mário Covas).

ROSANGELA PAULUCCI P. PEREIRA
para que, viabilize através do Fundo Social de Solidariedade deste
Município a formação de cursos de profissionalização feminina na
área de construção civil.
Esta indicação tem como objetivo desenvolver projetos que garantam
a sobrevivência das famílias, principalmente àquelas que não contam
com a figura masculina como provedor ou colaborador.
A formação de mão de obra feminina na área de construção civil in-
cluiria cursos de pedreira, assentadora de pisos e azulejos, pintora,
carpinteira, encanadora e eletricista.
Convênios formados com entidades especializadas nesta mão de obra
poderão ser firmados objetivando o projeto com o profissionalismo
adequado.
Gerar mais oportunidades de trabalho para nossas mulheres amplia
sua autonomia econômica e rompe mitos de que as mesmas não
conseguem realizar determinados trabalhos.
Temos como exemplo o Projeto Mão na Massa, desenvolvido no Rio
de Janeiro, em parceria com a Petrobrás, que se tornou exemplo pelo
sucesso que tem alcançado.
Além da qualificação, os idealizadores se propõem a ingressar as
formandas no mercado de trabalho, proposta que também poderia ser
endossada pelo nosso Fundo de Solidariedade.
Diante do exposto esperamos o encaminhamento desta nossa indi-
cação com a devida aprovação do Sr. Prefeito.
para que se digne determinar à Secretaria competente a elaboração
de estudos visando à possibilidade de instituir a Semana de Orienta-
ção e Estímulo à Construção Sustentável em Avaré.
Visando estimular ações que diminuam os impactos ambientais en-
caminhamos aos nobres pares esta indicação para análise.
De todas as atividades praticadas pelo ser humano, a construção civil
é uma das que mais tem impacto no meio ambiente. No Brasil apro-
ximadamente 40% (quarenta por cento) da extração de recursos têm
como destino a indústria da construção.  Além disto, 50% (cinquenta
por cento) da energia gerada são para abastecer o funcionamento
das edificações e 50% (cinquenta por cento) dos resíduos sólidos
urbanos vêm das construções e de demolições.
O debate mundial sobre a necessidade de construções com menor
impacto já é bem antigo, as nações desenvolvidas divulgam pesqui-
sas e informações, promovendo padrões ideais partindo de um princí-
pio da consciência ecológica e responsabilidade social.
Muito mais que levar em conta a preservação ambiental, as constru-

ções sustentáveis prezam pela salubridade dos ambientes, sendo
assim, o que é sustentável é saudável, protegendo os seus habitan-
tes das enfermidades que o contexto externo pode trazer para dentro
das edificações.
Edificações mal projetadas que se encontram com baixa e ineficiente
dispersão de poluentes, alta umidade, má ventilação,
descompensação de temperatura e outros provocam sérios proble-
mas respiratórios, mal estar, irritações alérgicas e outros.
Sugerimos a dedicação e o desenvolvimento da Semana baseada
neste tema, para divulgar a importância da utilização dos conceitos
ecologicamente corretos aplicados no planejamento das futuras obras.
Face ao exposto, esperamos o encaminhamento
desta indicação para a tomada das devidas providências.
que se digne determinar à Secretaria Municipal de Saúde, laboriosos
estudos visando à montagem de um ambulatório para tratamento de
dores crônicas no município de Avaré.
Segundo a Associação Internacional para Estudos da Dor, uma em
cada cinco pessoas no mundo sofre com dores moderadas ou agu-
das; entre a metade e um terço desse contingente apresenta dificul-
dades ou incapacidade de realizar tarefas cotidianas, como andar, se
exercitar, fazer trabalhos domésticos, dirigir, dormir bem e manter
uma vida social ativa. No Brasil, a dor na região lombar é apontada
como a principal causa do absenteísmo, a falta ao trabalho.
A dor crônica é uma situação tão complexa que pode, por si só, ser
considerada uma doença e não um sintoma.
Segundo especialistas, muitos médicos ainda desconhecem os me-
canismos que a deflagram, assim como têm pouco conhecimento
acerca dos métodos terapêuticos disponíveis.
A ideia, através da presente indicação, é estabelecer uma equipe
multidisciplinar de neurologistas, anestesistas, fisiatras, fisioterapeu-
tas, enfermeiros, dentre outros, para um enfoque maior neste proble-
ma, evitando que os pacientes recorram à automedicação. Outrossim,
a abordagem em equipe apresenta maior eficácia, pois consegue redu-
zir a dor em 60% dos pacientes e aumentar em 65%, a funcionalidade
daqueles que permaneciam limitados pelas dores crônicas.
Com efeito, existe a necessidade de mais campanhas informativas
ou educativas, que alertem a nossa população acerca dos problemas
da automedicação. O que se busca através do tratamento da dor
crônica é o alívio dos sintomas, melhorando a qualidade de vida de
forma eficaz.
para que, através do setor competente, providencie urgentemente a
substituição e conservação das plantas existentes nos canteiros lo-
calizados na Avenida Paulo Araujo Novaes.

REQUERIMENTO
MARIALVA ARAÚJO DE SOUZA BIAZON – PRESIDENTA

que sejam oficiados “votos de aplausos e parabenização” à ACIA –
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIA DE
AVARÉ, nas pessoas do seu Excelentíssimo Presidente Senhor Cassio
Jamil Ferreira e Vice-Presidente Senhor Angelo Antonio Marcusso
que seja oficiado ao Excelentíssimo Deputado Estadual Senhor Antô-
nio Carlos de Campos Machado, a fim de que inclua no Orçamento
do Estado emenda no valor de R$ 600 mil (seiscentos mil reais),
verba que será utilizada na pavimentação do leito carroçável do Con-
junto Habitacional José Francisco Batochio em Avaré.
que seja oficiado ao Excelentíssimo Deputado Estadual Senhor Pedro Tobias,
a fim de que inclua no Orçamento do Estado emenda no valor de R$ 500 mil
(quinhentos mil reais), verba que será utilizada na pavimentação do leito
carroçável do Conjunto Habitacional José Francisco Batochio em Avaré.

ROBERTO ARAÚJO - VICE-PRESIDENTE
seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora MARIA DE LOURDES CARAM MELLES
seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora IDALIA BRITO DE BARROS SANTA ROSA
seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor DOMINGOS PAGANI
seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da menina MARIANA FRANCISCO VILAS BOAS
seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor CLEBER CARLOS VIEIRA

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO – 1º SECRETÁRIO
para que  através de Secretaria Municipal de Fazenda, forneça  a esta
Casa de Leis as seguintes informações:
01 – Qual é a Taxa  de Inadimplência  com os recebimentos do IPTU?
02 – Quanto representa em Reais para o Cofre Público essa
inadimplência?
à Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA, na pessoa de seu
Diretor Geral, Dr. JOSÉ AUGUSTO ALVES OTTAIANO, pela cerimô-
nia de Colação de Grau dos Formandos da XL TURMA DE MEDICI-
NA, realizado no dia 27 de outubro na cidade de Marília – Sp.
para que  através de Secretaria Municipal de Turismo, informe a esta
Casa de Leis se o Centro de Convenções para atender o Turismo de
Eventos e Negócios já se tornou  uma realidade em nosso município.
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, à Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA, na pessoa da Co-
ordenadora do Curso de Medicina, Profª. MÉRCIA ILIAS, pela cerimô-
nia de Colação de Grau dos Formandos da XL TURMA DE MEDICI-
NA, realizado no dia 27 de outubro na cidade de Marília – Sp.
ao Jovem Médico Dr. LUCAS JOSÉ SCHIAVÃO, pela conclusão do
Curso de Medicina junto à Faculdade de Medicina de Marília –
FAMEMA, em cerimônia de  Colação de Grau, realizada  no dia 27 de
outubro na cidade de Marília – Sp.

RODIVALDO RÍPOLI – 2º SECRETÁRIO
que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Rogelio Barchetti
Urrêa, juntamente com a Secretaria de Saúde, a fim de que os mes-
mos nos preste as seguintes informações:
 1. Qual a quantidade de médicos que se desligaram da rede de saú-
de pública de nosso município no ano de 2010 e 2011 até a presente
data e qual a sua especialidade?
2. Quais os motivos do desligamento? 3. As vagas dos respectivos
médicos que se desligaram já foram preenchidas?
que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Rogelio Barchetti
Urrêa, a fim de que o mesmo preste as seguintes informações refe-
rente a Lei Complementar que dispõe sobre incentivos para o desen-
volvimento das atividades econômicas no Município:
1. Das empresas que requereram os incentivos, quais as que já foram
e quais serão ressarcidas das despesas e dos investimentos no ano
de 2011 e os respectivos valores de cada uma?
2. Das empresas que requereram os incentivos, quais as que não
foram e quais as que não serão ressarcidas das despesas e dos
investimentos no ano de 2011 com os seus respectivos valores de
cada uma?
que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Rogelio Barchetti
Urrêa, a fim de que o mesmo nos envie as seguintes informações
concernente a construção de calçadas:
1.Existe algum programa por parte da Prefeitura Municipal para a
confecção de calçadas no Município?
 2 . Se existe, qual o tipo de calçamento?
3. Os terrenos pertencentes à municipalidade estão com suas calça-
das construídas de acordo com as normas vigentes?
4. Qual a Secretaria responsável pela fiscalização de calçadas nos
terrenos particulares?
5. Os proprietários estão sendo notificados para que deixem as cal-
çadas em ordem para o trânsito dos pedestres?
6. Há incentivo para o calçamento ecologicamente correto? Se existe
especifique?
que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Rogelio Barchetti
Urrêa, juntamente com a Secretaria de Saúde, a fim de que os mes-
mos nos preste as seguintes informações concernente à Função de
Fisioterapeuta, bem como cópia de documentos:
1. É pago algum tipo de gratificação adicional ao salário de funcioná-
rios da Secretaria da Saúde, na Função de Fisioterapeuta? No caso
de sim, qual o valor ou percentual pago?
 2. No caso de receberem, quantos funcionários da Secretaria da
Saúde, recebem gratificação adicional ao salário, na Função de Fisi-
oterapeuta? Quais os nomes e número de funcionais destes funcio-
nários?
3. Há quanto tempo a Secretaria paga este adicional?
 4. Quantos funcionários no cargo de Fisioterapeuta não recebem
este adicional? Discriminar seus respectivos nomes. Qual o motivo
de não receberem?
5. Quais aparelhos utilizados pelos Fisioterapeutas estão em manu-
tenção? Identificar todos.
que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Rogelio Barchetti
Urrêa, a fim de que o mesmo nos preste as seguintes informações
quanto aos alunos das creches municipais:
1) Qual o número de crianças em fila de espera, por bairro, para cre-
ches no município?
que seja oficiado ao EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ES-
TADO DE SÃO PAULO, SENHOR DOUTOR GERALDO ALCKMIM,
com cópia ao EXCELENTÍSSIMO DEPUTADO ESTADUAL SE-
NHOR ANTÔNIO SALIM CURIATI, pedido de apoio visando inter-
ceder junto à Concessionária SP Vias que administra a SP 255
através da Empresa CRR no trecho que corta o perímetro urbano
da Estância Turística de Avaré, de forma a reiterá-la pedido de
instalar redutores de velocidade próximo aos trevos de acesso ao
município ou a instalação de rotatórias, tendo em vista os cons-
tantes acidentes vitimando pessoas de nossa comunidade e co-
locando em risco eminente motoristas que trafegam por essa
importante rodovia.
que seja oficiado ao EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ES-
TADO DE SÃO PAULO, SENHOR DOUTOR GERALDO
ALCKMIM, com cópia ao EXCELENTÍSSIMO DEPUTADO ES-
TADUAL SENHOR ANTÔNIO SALIM CURIATI, para que estude
a possibilidade de destinar recursos financeiros para a instala-
ção de uma UTI Neonatal e também para que envide empenho
no sentido de obter recursos para a reativação do Hospital Regi-
onal para o município.

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalida-
des regimentais,  requerer ao Conselho Municipal de Trânsito para
que seja determinada à Secretaria competente a  fiscalização da uti-
lização de som automotivo em volume não autorizado pelo CONTRAN,
utilizando o aparelho conhecido como Decibelímetro.
A prática freqüente de som automotivo em volume acima do permiti-
do, além de expor os ocupantes do veículo a sérios problemas de
audição que podem culminar em surdez irreversível, prejudica os de-
mais cidadãos no seu dia a dia.
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalida-
des regimentais, oficiar a Policia Militar solicitando a intensificação
da fiscalização relacionada ao uso de som automotivo em volume
acima do permitido pela legislação vigente. É fundamental tal fiscali-
zação, pois é comum a prática desse abuso por parte de alguns
motoristas, prejudicando as demais pessoas no seu dia a dia.
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalida-
des regimentais, oficiar  o Sargento Robson Correa Carvalho, trans-
mitindo nossos votos de parabenização pela organização do 1º  En-
contro de ex-Atiradores de todas as turmas do Tiro de Guerra de
Avaré, realizado em 30 de outubro último nas dependências da Asso-
ciação dos Funcionários Públicos de Avaré, votos esses extensivos à
“Turma de 2011”.

JAIR ALVES FERREIRA
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística
de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, a fim de que informe a esta
Casa de Leis sobre a possibilidade de firmar parceria com o SEST/
SENAT com intuito de oferecer curso de qualificação para motofrete e
mototaxistas, a exemplo do que vem sendo pelo Governo do Estado
através do Programa Estadual de Qualificação Profissional (PEQ),
gerenciado pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (Sert).
que sejam oficiados “votos de aplausos, agradecimentos e reconhe-
cimento” por parte desta Casa de Leis, ao Excelentíssimo Prefeito da
Estância Turística de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, em nome
do qual estendemos nossas congratulações à equipe da Defesa Civil
da Cidade, Polícia Civil, Polícia Militar, CPFL Santa Cruz, Sabesp,
SAMU, Corpo de Bombeiros, enfim, a todos que de forma direta, indi-
reta e voluntária ajudaram as vítimas do forte temporal que assolou a
cidade no final de semana. É nessas horas que o espírito solidário de
cada um precisa se desdobrar em prol dos menos favorecidos, e pu-
demos observar que o trabalho unido dessas entidades e instituições
supramencionadas acabou amenizando o problema de muitas famíli-
as que perderam tudo com esse temporal.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
  que sejam consignados em ata de nossos trabalhos, VOTOS DE
APLAUSOS E  PARABENIZAÇÕES, aos proprietários do Supermer-
cado Pinheirão  Sr. César Alves da Silva e  Sra. Aurora Carvalho da
Silva, bem como a todos os colaboradores, pela inauguração do
PINHEIRÃO SUPER,  ocorrido no último dia 27 de outubro do corren-
te ano, transmitindo-lhe votos de brilhante e contínuo sucesso.
que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao Sr. Roberval
Maciel (Batman), nomeado Secretário Municipal de Esportes de Avaré,
merecendo o nosso reconhecimento e desejando-lhe muito sucesso
à frente da Secretária.
que sejam consignados em ata de nossos trabalhos VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES à Igreja do Nazareno, pela pas-
sagem de 1 (um) ano de existência desta instituição religiosa, com
programação de comemoração nos dias 03, 04, 05 e 06 de novembro
do corrente ano.
que seja oficiado ao Sr. Roberval Maciel, Secretário Municipal de
Esportes para que forme uma comissão juntamente com a Secretária
da Educação Sra. Lúcia Lellis para escolha do Mascote dos Jogos
Regionais de 2012 junto as escolas Municipais.
que seja oficiado a Sra. Lúcia Lellis, Secretária Municipal da Educa-
ção para que forme uma comissão juntamente com o Secretário de
Esportes Sr. Roberval Maciel para escolha do Mascote dos Jogos
Regionais de 2012 junto as escolas Municipais.
que seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti Urrêa, Prefeito Muni-
cipal da Estância Turística de Avaré, para que através do setor com-
petente, informe esta Casa de Leis, se existe licitação para compra
de Lâmpadas, e providenciar com urgência melhorias na iluminação
pública dos Bairros Costa Azul e Cambarás, a fim de garantir a segu-
rança dos munícipes que transitam pelo local.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
seja oficiado ao Secretário Municipal de Turismo, Ricardo Aurani, para
que informe a esta Casa de Leis quais providências pretende tomar
para resolver um sério problema denunciado recentemente, através
de uma carta anônima: os garis de Avaré estão sofrendo assédio
moral por parte de seus superiores.
seja oficiado ao Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo –
DAESP, responsável pela administração do Aeroporto Regional Avaré-
Arandu Comandante Luiz Gonzaga Lutti, para que informe a esta Casa

de Leis quais os motivos que impediram o Ministro da Saúde, Alexan-
dre Padilha, de pousar no referido aeroporto no dia 29 de outubro do
corrente ano.
sejam oficiados votos de parabenização à Senhora Norma Righi, pelo
lançamento do livro “80 anos e tudo virou poesia”, cujo evento aconte-
ceu no dia 29 de outubro do corrente ano, no Memorial Djanira da
Motta e Silva.

ROSANGELA PAULUCCI P. PEREIRA
seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Muni-
cipal da Estância Turística de Avaré, para que informe sobre a possi-
bilidade de atender a propositura realizada em forma de Indicação
sob nº 663/2011, de minha autoria, solicitando urgentemente as
melhorias necessárias, como por exemplo, asfalto, construção de
creches, passarelas e escolas, no bairro Terra de São José.
Se negativo, qual o óbice.
seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Muni-
cipal da Estância Turística de Avaré, para que informe sobre a possi-
bilidade de atender a propositura realizada em forma de Indicação
sob nº 664/2011, de minha autoria, solicitando urgentemente constru-
ção de creche no Bairro Alto.
Se negativo, qual o óbice.

Portaria nº 5.424, de 27 de outubro de 2011.
(Dispõe sobre designação de funcionário.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por  Lei, R E S O L V
E, pela presente Portaria designar o funcionário ITAMAR ARAUJO,
para atuar justo a Gestão Plena da Saúde e Gestão Básica da
SEMADS, prestando serviços na Secretaria Municipal de Saúde, a
partir desta data.

REGISTRE-SE     E     CUMPRA-SE.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 27 de outubro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

PORTARIA

COMUNICADO DO PROGRAMA
BOLSA FAMÍLIA

O Programa Bolsa Família convoca os
beneficiários que ainda não realizaram o peso a
partir do mês de agosto, para comparecerem ao
posto de saúde mais perto de sua casa, com máxi-
ma urgência, levando carteira de vacinação de to-
dos os integrantes da residência e cartão do pro-
grama Bolsa Família. Informamos também que os
postos de saúde e a casa da mulher estarão aber-
tos no dia 06/11 (domingo) das 8:00 ás 16:00 horas
em um mutirão de atendimento. Pedimos para que
não deixem para a última hora e assim não corram
o risco de terem seus benefícios bloqueados.

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



D E F E S A   C I V I L :

Cidade está em
situação de

emergência e busca
recursos para se

recuperar dos
danos

A Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré,
após as fortes chuvas que
atingiram a cidade no últi-
mo sábado, 29 de outubro,
decretou situação de
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Chuvas trouxeram grandes prejuízos para o município

Árvore caiu sobre o telhado do refeitório do CSU

Telhado da Comunidade Nova Jornada também ficou danificada

Ventos fortes provocaram inumeros estragos

Árvore e poste caídos na Praça Vereador Janguito

emergência na terça-feira,
1º. A chuva intensa, segui-
da de fortes rajadas de
vento, causou quedas de
árvores e postes, destelha-
mentos, bloqueios de es-
trada e erosão em cabecei-
ras de pontes.

Segundo a Defesa Ci-
vil Municipal, 100 casas e
10 prédios públicos foram
afetados de alguma forma.
Houve interrupção do for-
necimento de energia elé-

trica, de água e problemas
nas linhas telefônicas. As
torres de transmissão de
uma emissora de rádio fo-
ram derrubadas com a for-
ça do vento.

O telhado da Comuni-
dade Terapêutica Nova Jor-
nada, que trata de depen-
dentes químicos, também
não resistiu. Há um ano e
seis meses instalada na ci-
dade, conta com o trabalho
árduo do coordenador Pa-

blo, diretoria e equipe e,
acima de tudo, com a aju-
da de algumas pessoas que
se solidarizam fazendo do-
ações. No entanto, com o
temporal, a cobertura dos
alojamentos foi deteriorada
devido ao vento forte, bem
como o veículo utilizado
pela instituição sofreu im-
pacto das telhas que voa-
ram dos alojamentos, fican-
do bastante danificado.

No Centro Social Urba-
no – CSU -, 300 crianças
que fazem cursos fora do
horário da escola estão sem
aula. As telhas do imóvel
voaram e uma árvore caiu
sobre o refeitório e também
sobre o salão onde realiza-
vam aulas de dança e prá-
ticas esportivas.

Dez árvores caíram le-
vando fios e postes. Foi
preciso uma força-tarefa da
companhia de energia para
arrumar a fiação e da Pre-
feitura Municipal para dar
assistência aos moradores
que tiveram suas casas des-
telhadas; vários bairros fi-
caram sem luz. Ninguém
ficou ferido nos aconteci-
mentos e todos os serviços
foram restabelecidos. Fo-
ram atingidos 20 bairros da
zona urbana e 10 bairros
da zona rural de Avaré.
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Avaré passará a contar com uma Unidade de Pronto Atendimento – UPA -,
com início de construção previsto para janeiro de 2012

Ministro anuncia aumento de leitos para UTI
da Santa Casa e mais benefícios para Avaré
Pela primeira vez

em sua história, a Es-
tância Turística de Ava-
ré recebeu a visita de
um Ministro da Saúde,
que além de ativar a
Central de Regulação
do  SAMU Regiona l
Vale do Jurumirim -

Atendentes do SAMU 192 de Avaré

SAMU 192 -, localiza-
da na Rua Lázaro do
Amaral Leite nº 394,
Bairro São Luis, tam-
bém anunciou outras
benfeitorias para a saú-
de do município.

Dentre as benfeito-
rias estão às aquisições

de duas UBS - Unida-
des Básicas de Saúde -
, uma no Bairro Plimec
e outra que atenderá os
Bairros Jardim Paraíso
e  Trop ica l ;  t ambém
duas  Academias  da
Saúde, uma no Bairro
Avaré I e outra com lo-

cal a definir, anunciou
ainda o aumento dos
leitos da UTI da Santa
Casa de Misericórdia de
9 para aproximadamen-
te 20 leitos. Por fim, in-
formou aos presentes
que estudará a possibi-
lidade da implantação
de uma UTI Neonatal

no município e afirmou
que o início da constru-
ção  da  Unidade  de
Pronto Atendimento -
UPA -,  está previsto
para janeiro de 2012.

A Central de Regula-
ção, por se tratar de
uma central regional, re-
gulará também as ambu-

lâncias dos municípios
de Águas de Santa Bár-
bara, Arandu, Avaré,
Barão de Antonina, Cer-
queira César, Coronel
Macedo, Fartura, Iaras,
Itaí, Itaporanga, Man-
duri, Paranapanema, Pi-
raju, Sarutaiá, Taguaí,
Taquarituba, Tejupá.
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REGIMENTO INTERNO

1ª Conferência Municipal sobre Transparência e
Controle Social

Capítulo I
DOS OBJETIVOS

Art. 1º. A 1ª Conferência Municipal sobre Transparência e Controle
Social, etapa preparatória à 1ª Conferência Nacional sobre Transpa-
rência e Controle Social – 1ª Consocial, tem por objetivo principal
promover a transparência pública e estimular a participação da socie-
dade paulista no acompanhamento e controle da gestão pública, con-
tribuindo para um controle social mais efetivo e democrático.
Parágrafo único - Entende-se por controle social, para os fins desta
Conferência, a participação da sociedade civil na fiscalização, contro-
le, monitoramento e avaliação da gestão pública.
Art. 2º. São objetivos específicos da Conferência:
I -debater e propor ações da sociedade civil no acompanhamento e
controle da gestão pública e o fortalecimento da interação entre soci-
edade e governo;
II -promover, incentivar e divulgar o debate e o desenvolvimento de
novas idéias e conceitos sobre a participação social no acompanha-
mento e controle da gestão pública;
III -propor mecanismos de transparência e acesso a informações e
dados públicos a ser implementados pelos órgãos e entidades públi-
cas e fomentar o uso dessas informações e dados pela sociedade;
IV -debater e propor mecanismos de sensibilização e mobilização da
sociedade em prol da participação no acompanhamento e controle da
gestão pública;
V -discutir e propor ações de capacitação e qualificação da socieda-
de para o acompanhamento e controle da gestão pública, que utili-
zem, inclusive, ferramentas e tecnologias de informação;
VI -desenvolver e fortalecer redes de interação dos diversos atores da
sociedade para o
acompanhamento da gestão pública; e
VII -debater e propor medidas de prevenção e combate à corrupção
que envolvam o trabalho de governos, empresas e sociedade civil.

Capítulo II
DO TEMÁRIO

Art. 3º. O tema da Conferência é “A sociedade no acompanhamento e
controle da gestão pública”.
Art. 4º. São eixos temáticos da Conferência:
I - Promoção da transparência pública e acesso à informação e dados
públicos;
II - Mecanismos de controle social, engajamento e capacitação da
sociedade para o controle da gestão pública;
III - A atuação dos conselhos de políticas públicas como instâncias
de controle;
IV - Diretrizes para a prevenção e o combate à corrupção.
Art. 5º. Os eixos temáticos devem orientar os debates realizados
durante a Conferência.
Art. 6º. Os debates deverão pautar-se pelo Texto-Base aprovado pela
Comissão Organizadora Nacional da 1ª Consocial.

Capítulo III
DA REALIZAÇÃO

Art. 7º. Os debates e deliberações da Conferência devem relacionar-
se diretamente com os objetivos gerais e específicos da 1ª Consocial.
Art. 8º. A Conferência será realizada entre os dias 12 e 13 de novem-
bro de 2011 na cidade de Avaré.
Parágrafo único – A data para realização da Conferência Municipal deve
anteceder em até 15 dias a data agendada para a etapa regional.
Art. 9º. A Conferência Municipal elegerá 02 agentes municipais para a
etapa regional, respeitando os critérios de proporcionalidade entre
sociedade civil, poder público e conselhos de políticas públicas e
encaminhará as propostas resultantes dos debates, nos termos do
Regimento Interno da etapa estadual e conforme orientações emana-

Decreto nº 2.955, de 04 de novembro de 2011.
(Regulamenta o Regimento Interno da 1ª Conferência Municipal

sobre Transparência e Controle Social.)

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, pelo presente Decreto, regulamentado o Regimento
Interno da 1ª Conferência Municipal sobre Transparência e Controle
Social, que segue em anexo ao presente
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 04 de novembro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

das pela Coordenação Executiva Estadual.
§ 1º. No caso de realização da etapa municipal e posterior participa-
ção na etapa regional, caberá à Comissão Organizadora Regional -
CORE deliberar sobre a distribuição de delegados por município, res-
peitando os critérios estabelecidos no Anexo II do Regimento Interno
Estadual e buscando a maior representatividade entre os municípios
partícipes.
§ 2º. Caso não seja realizada a etapa regional na abrangência dessa
associação de municípios, os agentes municipais ocuparão as vagas
dos delegados da etapa regional na Conferência Paulista, obedecen-
do critérios de proporcionalidade de acordo com o número de habitan-
tes dos municípios da associação e apresentando as propostas re-
sultantes da respectiva etapa municipal.

Capítulo IV
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 10º. A Conferência será presidida por JOÃO FIDELIS.
Parágrafo único. Em sua ausência ou impedimento, a Conferência
será presidida por ISABEL CARDOSO.

Seção I
Da Comissão Organizadora Municipal

Art. 11. A Comissão Organizadora Municipal (COMU) constitui-se na
instância de coordenação e organização da Conferência.
Parágrafo único. As deliberações da COMU serão aprovadas pelo voto
da maioria dos  representantes presentes às reuniões.
Art. 12. A COMU terá 11 cadeiras, sendo 06 de representantes da
sociedade civil, 01 dos conselhos de políticas públicas e 04 do poder
público.
Art. 13. A COMU é composta por representantes dos órgãos e entida-
des avareenses
Art. 14. São membros natos da COMU:
I - o Presidente da Comissão Organizadora; e
II - o Coordenador-Executivo da Conferência Municipal.
Art. 15. A COMU será presidida por ISABEL CARDOSO
Parágrafo único. Em sua ausência ou impedimento, a COMU será
presidida pelo Coordenador- Executivo da Conferência Municipal.
Art. 16. Compete à COMU:
I - coordenar, supervisionar e promover a realização da Conferência;
II - colaborar com a Coordenação Executiva na formulação, discussão
e proposição de iniciativas referentes à organização da Conferência;
III - acompanhar as atividades da Coordenação Executiva, devendo
esta, em cada reunião ordinária,  realizar breve apresentação das
ações realizadas durante o período;
IV - mobilizar a sociedade civil, os conselhos de políticas públicas, o
poder público, os(as) parceiros(as) e filiados(as) de suas entidades,
órgãos e redes membros, no âmbito de sua atuação no município,
para organizarem e participarem da 1ª Consocial;
V -deliberar sobre os critérios e modalidades de participação e repre-
sentação dos(as) interessados(as), de expositores(as) e
debatedores(as) da Conferência;
VI - definir os expositores, os convidados e os observadores para a
Conferência;
VII - aprovar a programação da Conferência;
VIII - acompanhar o processo de sistematização das proposições da
Conferência;
IX - realizar o julgamento dos recursos relativos ao credenciamento
de delegados;
X - aprovar os relatórios parciais e o relatório final da Conferência e
apresentá-los ao Presidente da Conferência, que deverá dar-lhes pu-
blicidade e providenciar os encaminhamentos necessários.
Art. 17. A COMU realizará reuniões periódicas a fim de debater e
deliberar sobre aspectos relacionados à Conferência.
Parágrafo único. A ausência injustificada de uma entidade em duas
reuniões da COMU ensejará seu desligamento da Comissão.
Art. 18. Poderão ser convocadas pessoas ou entidades especializadas
em temas afetos à Conferência para reuniões específicas da COMU.
Art. 19. A COMU deverá apresentar relatório crítico de suas atividades
à Comissão Organizadora Estadual no prazo de 30 dias após a reali-
zação da etapa, contendo descrição, avaliação e sugestões  de aper-
feiçoamento.

Seção II
Da Coordenação-Executiva Municipal

Art. 20. A Coordenação-Executiva Municipal da Conferência deve pres-
tar assistência técnica e apoio operacional à execução das ativida-
des da etapa.
Art. 21. Compete à Coordenação-Executiva Municipal:
I - elaborar proposta de programação e pauta das reuniões da COMU e
apresentar, em cada reunião ordinária, breve relato das ações realizadas;
II - implementar as deliberações da COMU;
III - providenciar recursos humanos e financeiros para a realização da
Conferência;
IV - organizar atividades preparatórias para discussão do temário da
Conferência;
V - coordenar a divulgação da Conferência;
VI - propor os nomes de expositores, relatores, facilitadores, convida-
dos e observadores para a Conferência;

VII - sistematizar as propostas provenientes da Conferência;
VIII - elaborar o Relatório Final da Conferência.

Seção III
Da Relatoria

Art. 22. A Coordenação-Executiva Municipal deverá sistematizar as
propostas resultantes da Conferência, consolidando-as no Relatório
da Conferência Municipal.
Parágrafo único. O Relatório das Propostas da Conferência Municipal
deve obedecer ao modelo disponível no portal da 1ª Consocial na
internet e ser enviado à Comissão Organizadora Estadual no prazo
de 7 (sete) dias após a realização da etapa.

Seção IV
Dos Recursos Financeiros

Art. 23. As despesas relativas à realização da Conferência corre-
rão por conta de recursos orçamentários da Prefeitura Municipal
de Avaré.

Capítulo V
DOS PARTICIPANTES

Art. 24. Serão participantes da Conferência, as seguintes categorias:
I – representantes da sociedade civil, com direito a voz e voto;
II – representantes indicados pela administração pública municipal,
com direito a voz e voto;
III -representantes indicados pelos conselhos de políticas públicas
municipais, com direito a voz e voto;
IV - membros da Comissão Organizadora Municipal - COMU, com
direito a voz e voto;
V - convidados e observadores credenciados com direito a voz nos
grupos de trabalho e sem direito a voto.
Art. 25. A composição do grupo de participantes previstos nos incisos
I a III do artigo anterior deverá ser a seguinte:
I - 60% (sessenta por cento) de representantes da sociedade civil;
II - 30% (trinta por cento) de representantes do poder público;
III - 10% (dez por cento) de representantes dos conselhos de políticas
públicas.
Art. 26. A COMU deverá enviar à Comissão Organizadora Regional e
Estadual a lista dos agentes municipais indicados na Conferência em
até 5 (cinco) dias após sua realização.
Art. 27. Os participantes relacionados no artigo 24 que possuam ne-
cessidades especiais poderão registrar essa informação no momen-
to de sua inscrição na Conferência, com o objetivo de serem providen-
ciadas as condições necessárias à sua participação na etapa.

Capítulo VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 28. Os casos omissos e conflitantes deste Regimento serão re-
solvidos pela COMU.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
Prefeito

LEIS

Lei nº 1.520, de 03 de novembro de 2011
(Dispõe sobre autorização para recebimento de doação e adota

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:-
Art. 1º - Fica o Município de Avaré autorizado a receber em doação da
Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto Milha, inscrita
no CNPJ sob nº 44.465.466/0001-38, a construção de duas arenas
cobertas no Recinto de Exposições Dr. Fernando Cruz Pimentel –
EMAPA com área aproximada de 4.800,00 m2, avaliadas em R$
1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).
Art. 2º - Como contrapartida pela doação, fica o Município autorizado
a conceder isenção de todas as taxas, inclusive as oriundas de lei-
lões pela utilização da arena já existente e das que serão construídas
por 15 (quinze) eventos oficiais da entidade.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 03 de novembro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA
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Lei nº 1.521, de 03 de novembro de 2011
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, 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:-
Art. 1º - Fica aberto no Departamento de Contabilidade da Câmara de Vereadores o Crédito Adicional no
valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), Suplementar as seguintes dotações orçamentárias:
01.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.01.02 DIRETORIA DA CAMARA
01.122.7005.2258 Manutenção dos Serviços Administrativos
3.1.90.11.00.122.7005.2258.110 07 - Vencimentos e Vantagens Fixas – P .Civil 25.000,00

TOTAL 25.000,00
Art. 2º - O valor do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo anterior será coberto com recursos
do excesso de arrecadação do corrente exercício oriundo da Câmara Municipal.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 03 de novembro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

M Ú S I C A :

Grupo Trovadores Urbanos se
apresentará em Avaré no dia 14 de

novembro

Trovadores Urbanos se
apresentam em Avaré para

homenagear o sesquicentenário
O espetáculo “Cantando por um Mun-

do Melhor”, do grupo Trovadores Urba-
nos, que tem na formação os avareenses
e irmãos Juca e Maída Novaes e Vanes-
sa Caram e o paulista Eduardo Santha-
na, estará em cartaz em Avaré no dia 14
de novembro, às 20h00, na Sede Social
do Centro Avareense. Além de divulgar
a trajetória de 21 anos dos Trovadores,
o show também é uma homenagem aos
150 anos de fundação da cidade.

Patrocinada pela Duratex, a turnê pas-
sará por 15 cidades até o mês de dezem-
bro, sendo que o grupo conta com oito
músicos num palco enfeitado com péta-
las de rosas vermelhas, mostrando que o
universo dos Trovadores Urbanos vai
muito além de serenatas nas janelas.

Delicadeza, profissionalismo e muito
romantismo! Assim a crítica descreve o
quarteto vocal formado por Eduardo San-
thana, Juca Novaes, Maída Novaes e
Valéria Caram, um grupo que mostra bom
gosto e competência musical, num reper-
tório requintado e criativo.

O projeto “Cantando por um Mundo
Melhor” traz simultaneamente para a ci-
dade de Avaré, no mesmo dia do show e
também no Centro Avareense, uma ofi-
cina sobre afeto e música para crianças
da cidade, a partir das 16 horas. Essas
crianças vão participar do espetáculo jun-
to com os Trovadores Urbanos. Os ar-
ranjos e direção musical são do multi-
instrumentista paulista, Pichu Borrelli.

HISTÓRIA
O quarteto vocal Trovadores Urba-

nos iniciou a carreira em 1990, com sho-
ws por todo o Brasil, além de quatro tur-
nês internacionais: representaram a cida-
de de São Paulo na Expo-Lisboa (1998)
e na Expo –Zaragoza, fizeram shows pela
França durante 30 dias; participaram do
Festival de Música em Guimarães, Por-
tugal, além de uma feira internacional nos
Emirados Árabes. Os Trovadores Urba-
nos têm 7 CDs lançados: Trovadores Ur-
banos (1994), Serenata (1996), Brejeiro
(1998), Canções Paulistas (2000), Co-
pacabana (2003), Canções Paulistas ao
Vivo (2007), além de 1 DVD, Canções
Paulistas, ao vivo (2007), este último com
a participação de Guilherme Arantes e
Toquinho. E o sétimo, AMOR ATÉ O
FIM, em 2010.

Sílvio Caldas teve participação impor-
tante e especial na carreira do grupo. Jun-
tos, fizeram temporadas pelo Brasil, além
da participação do “Caboclinho Querido”,

no CD Serenata. Os Trovadores Urbanos
também dividiram o palco com artistas
como Jair Rodrigues, Inesita Barroso,
Paulo Vanzolini, Alaíde Costa, Cauby Pei-
xoto, Demônios da Garôa, Familia Caym-
mi, Walter Franco, Germano Mathias, Bob
Nelson, Toquinho, Guilherme Arantes,
Célia, entre outros. Além de estar sempre
em evidência na mídia nacional, o grupo
participou das novelas Vila Madalena, O
Cravo e a Rosa, e em duas faixas do CD
da mini-série Um Só Coração, da TV Glo-
bo, além da coletânea Acerto de Contas,
de Paulo Vanzolini.

Na carreira de discos e shows, pre-
senças especiais de Zuza Homem de Me-
llo, produtor musical, Myrian Muniz e Tito
Teijito, direção artística e arranjos vocais
de Mauricio Maestro, do grupo Boca Li-
vre, no CD Copacabana. Conhecidos
como “Os Seresteiros do Brasil”, os Tro-
vadores Urbanos fizeram milhares de se-
renatas pelo Brasil e pelo mundo, com his-
tórias cheias de emoção e alegria. Home-
nagearam personalidades como Xuxa, An-
tonio Fagundes, Eliana, Silvio Caldas, Re-
gina Duarte, Adriane Galisteu, entre mui-
tos outros.

FICHA TÉCNICA
Trovadores Urbanos - Juca Novaes,

Valéria Caram, Eduardo Santhana e Mai-
da Novaes; teclados e baixo Pichu Bor-
relli; violão Cláudio Duarthe; flauta e ban-
dolim Pratinha; bateria e percussão Adri-
ano Busko; Direção Artística Cris Ferri;
Direção Musical Pichu Borrelli; Figuri-
nos Graça Busko; Produção executiva:
Maida Novaes – MMP Produções e
Eventos LTDA.

Fonte: Divulgação do Grupo
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A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), reconhe-
cida pelo desenvolvimento de pesquisas e estudos científi-
cos, oferece vagas para voluntáriosnas seguintes áreas:

TRATAMENTO HOMEOPÁTICO PARA
DEPENDENTES DE ÁLCOOL

O Departamento de Psicobiologia da Unifesp está reali-
zando uma pesquisa com medicamento homeopático para
o tratamento do alcoolismo. Podem participar homens e
mulheres dependentes de álcool com idade entre 18 e 65
anos. Os interessados podem entrar em contato com a En-
fermeira Fran, no telefone 2149-0161, ramal 262, de segun-
da a sexta feira, das 8h às 17h.

PORTADORES DE GLAUCOMA
O Setor de Pesquisas Clínicas do Departamento de Oftal-

mologia da UNIFESP recruta, urgentemente, pacientes porta-
dores de glaucoma que não estão fazendo uso de medicamen-
tos para a doença ou, então, utilizam apenas uma medicação.

Os interessados devem ligar para o Setor para agendar
consulta com Sra. Luci ou Sra. Ana no telefone (11) 5572-6443.

DOR EM PACIENTES NA PÓS-MENOPAUSA COM
FIBROMIALGIA

O Ambulatório da transição para a menopausa e pós-
menopausa do Departamento de Ginecologia da Unifesp está
recrutando mulheres para participar de uma pesquisa para
verificar a dor em mulheres na menopausa, portadoras de
fibromialgia.

As interessadas devem ter entre 45 e 60 anos, com pelo
menos um ano no período da pós-menopausa, serem porta-
doras de fibromialgia e não praticarem nenhum tipo de exer-
cício físico. Não serão aceitas mulheres que fazem uso de
terapia hormonal, antidepressivos, antiinflamatórios, diabéti-
cas, hipertensas e com insuficiência renal.

Serão selecionadas 60 mulheres e o prazo de inscrição
se estende até o preenchimento das vagas. Informações
pelos telefones: 3341-3608 ou pelo e-mail
nelmamenezes@gmail.com[1], falar com Nelma Menezes.

MENOPAUSA E QUALIDADE DE SONO
O departamento de Psicobiologia, da Unifesp, recruta mu-

lheres, com idade entre 50 e 66 anos, que estejam na meno-
pausa há pelo menos um ano e que apresentem insônia.

Elas participarão de pesquisa clínica com tratamento não
farmacológico, aplicando técnicas de relaxamento, com o
objetivo de verificar, por meio de testes, a capacidade de
memória e a qualidade do sono.

As interessadas não devem estar tomando medicamen-
tos antidepressivos nem fazendo reposição hormonal. Ins-
crições: (11) 2149-0162, das 8h às 17h.

EFEITOS DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES EM
HIPERTENSOS

O Departamento de Medicina Translacional, da Unifesp,
está recrutando voluntários para pesquisa sobre os efeitos
de suplementos alimentares (aminoácido) na pressão arte-
rial pós-exercício em indivíduos hipertensos.

Podem se candidatar às vagas homens hipertensos, com
idade entre 30 e 55 anos, não fumantes, que não façam uso
de nenhum tipo de suplemento alimentar, sem problemas
ortopédicos e que não pratiquem exercícios físicos (seden-
tários). Serão realizados exames de sangue e avaliação físi-
ca gratuitamente. Há 10 vagas disponíveis.

Inscrições: 5084-6836, ramal 27 (falar com Marcos Nas-
cimento), das 8h às 17h, ou pelo e-mail
marcosanascimento@uol.com.br[2].

UNIFESP RECRUTA VOLUNTÁRIOS
EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO NA ALTITUDE

O Centro de Estudos em Psicobiologia e Exercício – CEPE,
da Unifesp, recruta voluntários para avaliar a influência do exer-
cício físico sobre as funções cognitivas e o sono em pessoas
expostas à altitude. Podem participar homens, com idade entre
20 e 30 anos, não fumantes e que sejam fisicamente ativos.

Inscrições: (13) 9723-2757 (falar com Valdir) ou
aquino.lemos@unifesp.br[3].

PILATES
A disciplina de Reumatologia da Universidade Federal de

São Paulo - Unifesp está recrutando voluntários com dor no
pescoço há mais de três meses para participar de um estudo
sobre o método Pilates de exercício físico. Os voluntários po-
dem ser de ambos os sexos, ter entre 18 e 65 anos e ter
disponibilidade de participar duas vezes por semana dos en-
contros. Não podem ser voluntários os portadores de
Fibromialgia ou outras doenças musculares, deficiência visu-
al ou auditiva que possam atrapalhar os exercícios, usuários
de remédio contra dores com tratamento iniciado a menos de
três meses.

Para os praticantes de atividades físicas, recomenda-se
que participem apenas os que iniciaram atividade regular há,
no mínimo, três meses. Os interessados podem entrar em
contato com Luciana Araújo nos telefones 6049-4514/ 5478-
4476/ 3083-4798 ou no e-mail lucianapilates@yahoo.com.br[4].

EXERCÍCIO E FIBROMIALGIA
A disciplina de Reumatologia da Universidade Federal de

São Paulo – Unifesp está recrutando voluntárias para partici-
parem de pesquisa sobre exercícios e fibromialgia. Podem
participar da pesquisa mulheres com diagnóstico de
fibromialgia do com idade entre 18 e 60 anos de idades e que
saibam nadar. Estão disponíveis 30 vagas para o estudo.

Os encontros acontecerão 3 vezes por semana, por um
período de 12 semanas. As interessadas deverão entrar em
contato com Giovana Fernandes, pelo telefone 11-8498-7581.

TRATAMENTO DE AFTA RECORRENTE
O Ambulatório de Estomatologia, do Departamento de

Otorrinolaringologia e Cabeça e Pescoço da Unifesp, recruta
homens e mulheres, com idade acima de 18 anos, para parti-
cipar de uma pesquisa  sobre tratamento de afta recorrente.

Os interessados poderão entrar em contato para agendar
consulta no telefone (11) 5084-9965 ou por e-mail
estomatologia@unifesp.br[5]

TRATAMENTO DE INSÔNIA
O Departamento de Psicobiologia, da Unifesp, recrutas vo-

luntários, com idade entre 20 e 64 anos, que tenham dificulda-
des em dormir, para estudo com o objetivo de tratar a insônia.
O voluntário realizará exames de sono, responderá a alguns
questionários e fará exame laboratorial. O tempo de duração
do estudo será de cerca de dois meses e, durante este perío-
do, ele deverá comparecer ao centro de pesquisa para quatro
visitas.

Inscrições: (11) 5908-7094 / 7344 / 7121 (horário comercial)
ORIENTAÇÃO PARA PAIS DE JOVENS USUÁRIOS DE

DROGAS
A Unidade de Dependência de Drogas da Unifesp oferece

70 vagas no Ambulatório de Orientação aos Pais de Jovens
entre 12 e 25 anos que consumam álcool em excesso ou qual-
quer outro tipo de droga, mesmo que não sejam dependen-
tes. O ambulatório oferece oito sessões semanais gratuitas
às quintas feiras, em horário comercial.

A tendência, na maioria dos casos, é a negação do uso de

drogas dos filhos e a demora para a procura de ajuda. O
sentimento de culpa, em muitos casos, impossibilita a bus-
ca por ajuda. Isso torna a situação insustentável e com pior
prognóstico.

Alguns atendimentos já realizados pelo grupo indicam que
a recuperação dos jovens está diretamente ligada à rapidez
com que os pais reconhecem o problema e procuram o tra-
tamento para os filhos.

Os interessados podem entrar em contato pelo telefone
5549-2500. O serviço está localizado na Unidade de Depen-
dência de Drogas - Uded, na Rua Napoleão de Barros, 1038,
próximo ao metrô Santa Cruz.

SOBRE A UNIFESP - Criada oficialmente em 1994, a
Unifesp originou-se da Escola Paulista de Medicina (EPM),
entidade privada fundada em 1933 que foi federalizada em
1956. Em 1940, a EPM inaugurou o Hospital São Paulo, pri-
meiro hospital-escola do País, que hoje é o Hospital Univer-
sitário da Unifesp, localizado no campus São Paulo, no bair-
ro Vila Clementino. Na ocasião da criação da Unifesp, a ins-
tituição era a primeira universidade brasileira especializada
em Saúde, abrigando em seu currículo de graduação os
cursos de Medicina, Enfermagem, Biomedicina,
Fonoaudiologia e Tecnologias Oftálmica e Radiológica.

Em 2005, iniciou-se o projeto de expansão por meio do
Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão
das Universidades Federais (Reuni), coordenado pelo Minis-
tério da Educação (MEC), com a criação do campus Baixa-
da Santista. Em 2006, foi criado o campus Guarulhos, se-
guido de Diadema e São José dos Campos, em 2007, dan-
do seguimento ao processo de ampliação. O ambicioso pro-
cesso de expansão fez com que a Universidade saltasse de
um para cinco campi e de cinco para 28 cursos. Com os
novos campi, a Instituição deixou de atuar exclusivamente
no campo da saúde, inaugurando cursos nas áreas de Hu-
manas (Guarulhos), Exatas (São José dos Campos) e Bio-
lógicas (Diadema). O campus Osasco, com início das au-
las previsto para o primeiro semestre de 2011, será voltado
para a área de Negócios. No Vestibular 2011, a instituição
oferece 2.669 vagas em 33 cursos de Graduação.

Atualmente, a Unifesp conta com 6.442 alunos matri-
culados nos cursos de Graduação, além de 2,7 mil dis-
centes em 50 programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu (D ou torado, Mestrado Acadêmico e Mestrado
Profissionalizante) e 6.296 na Pós Graduação Lato Sensu
(Especialização e Aperfeiçoamento,). Além disso, a ins-
tituição conta com 800 discentes no maior programa de
residência médica do Brasil. A Unifesp tem em seu qua-
dro 1.163 docentes, sendo que 95% possuem título de
doutor, um percentual que marca a qualidade de ensino
oferecida pela Instituição. No segundo semestre de 2010,
tiveram início as atividades do campus avançado de Ex-
tensão Universitária da Unifesp, o primeiro deste tipo no
Brasil, implantado no município de Embu das Artes, na
Região

Metropolitana de São Paulo. O campus avançado de
extensão universitária da região de Santo Amaro, na ca-
pital paulista, também inicia suas atividades no começo
de 2011.

________________________________
Mais informações para imprensa:
CDN – Comunicação Corporativa
(11) 5576-4358 / 5576-4591/ imprensa@unifesp.br
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Milhares de jovens concentrados no Ginásio Kim Negrão

R E L I GI Ã O :

DJN reuniu milhares de jovens em Avaré

Arcebispo Dom Maurício celebrou a missa para os jovens Momento de adoração a Nossa Senhora

O Dia Nacional da
Juventude (DNJ) reu-
niu milhares de jovens
em Avaré, no último dia
30 no Ginásio de Es-
portes “Kim Negrão”. A
recepção da juventude
católica vinda das 45
paróquias das 22 cida-
des da arquidiocese de
Botucatu aconteceu na
Concha Acústica, que
depois caminharam até
o Ginásio de Esportes
para o início do evento
que tem como tema na-
cional “Juventude e o
protagonismo femini-

no” e o lema “Jovens
mulheres tecendo rela-
ções de vida”.

O tema  loca l  do
evento será a frase-res-
posta de Nossa Senho-
ra ao anjo Gabriel: “Eis
aqui a Serva do Senhor,
faça-se em mim segun-
do a Tua Palavra”. O
DNJ é uma atividade
permanente da Confe-
rência  Nacional  dos
Bispos  do  Bras i l
(CNBB) e é realizado
nas dioceses de todo o
País. Com total apoio
dos padres, o DNJ ce-

lebra a vida dos jovens
de forma alegre, des-
contraída e comprome-
tida com a realidade
social em que vivem,
tendo como base a pes-
soa e a mensagem de
Jesus Cristo.

As comunidades de
Jovens de Avaré, a pas-
toral da Juventude, as
equipes do mini TLC e
do TLC foram os prin-
cipais componentes da
organização desse gran-
de evento, que aconte-
ce cada ano em uma pa-
róquia da arquidiocese.

ALMOÇO PARA A MELHOR IDADE
No dia 29 de setembro, em comemoração ao Dia do Idoso,

aconteceu no Espaço Colibri um almoço para a “Melhor Idade”,
servido por voluntários e assistente social do projeto. Os usuários,

após o almoço e bolo, foram presenteados com o carinho que
merecem. O projeto funciona na Rua João Becca, nº 265, de segunda

a sexta-feira e é aberto a população com idade acima dos 50 anos,
contando com atividades sociais, condicionamento físico, artesanato,

cabeleireira e outros.
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E N S I N O   T É C N I C O :

Alunos desenvolveram trabalhos de ciências

ETEC “Profº Fausto Mazzola” promove
Feira de Arte, Cultura e Tecnologia

A Escola Técnica de
Avaré – ETEC “Profº
Fausto Mazzola”, com o
intuito de fomentar o es-
pírito empreendedor entre
os jovens e proporcionar
as empresas a oportunida-
de de expor seus produ-
tos, serviços e contribuir
para o desenvolvimento
social da cidade, realizou
na sede Social do Centro
Avareense, nos dias 25 e
26 de outubro de 2011, a
1ª FACETEC (Feira da
Arte, Cultura e Tecnolo-
gia da Etec). Durante a
feira foram realizadas
apresentações teatrais,
musicais, palestras, expe-
riências científicas, apre-
sentações de dança e ca-
poeira.

A educação sempre foi
e sempre será o grande di-
ferencial de uma socieda-
de. Atualmente fala-se em
melhorar a qualidade da
educação e que um dos
grandes gargalos da eco-
nomia é a falta da mão de
obra qualificada.

Para solucionar este

Apresentação do Projeto Guri na FACETEC

problema se faz necessá-
ria uma grande e forte par-
ceria entre o setor privado
e as Escolas que formam
estes profissionais. En-
quanto isto não acontecer
esta lacuna continuará a
crescer e retardar o cres-
cimento das empresas e da
sociedade.

A FACETEC propor-
cionou esta aproximação.
Muitos empresários da ci-
dade foram convidados e
participaram das palestras
que ocorreram durante a
feira, ministradas por pro-
fessores da ETEC, por
consultores do SEBRAE,
por patrocinadores e por
representantes da empre-
sa FOLHAMATIC.

Nos estandes, as em-
presas que patrocinaram
o evento expuseram seus
produtos e serviços e os
alunos dos cursos técni-
cos explicaram, através
de trabalhos elaborados
por eles, o conteúdo de
cada curso que a ETEC
oferece.

Durante as atividades

dos dias 25 e 26 apresen-
taram-se: a Cia de Artes
Cênicas Gil Vicente de Ava-
ré, os alunos do Projeto

Guri, os integrantes do
Coral Municipal de Avaré,
o grupo de Jazz da Associ-
ação Atlética Avareense e

o grupo de Capoeira Gin-
ga Arandu. Cerca de três
mil pessoas visitaram a fei-
ra durante os dois dias. A

direção da ETEC agrade-
ce a todos que contribuí-
ram para que este evento
se tornasse realidade.

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

“Sobre Tomates, Tamancos e Tesouras”:
Peça se apresenta em Avaré no dia 25

O Circuito Cultural
Paulista, que foi conquis-
tado nos anos de 2010 e
2011, permitindo a Avaré
à apresentação de ótimos
espetáculos gratuitos em
diversos gêneros culturais,
traz para a cidade o último
espetáculo do ano: no dia
25 de novembro, às 20h00
horas, no anfiteatro da
Fundação Regional Educa-
cional de Avaré - FREA.

A peça “Sobre Toma-
tes, Tamancos e Tesou-
ras”, da Cia Mafalda, fe-
cha o ano de 2011 que
teve espetáculos de magia,
dança, circo e música du-
rante praticamente todos

Peça é a última apresentação do Circuito
Cultural Paulista em 2011 em Avaré

os meses com um público
bastante satisfatório, che-
gando em algumas apresen-
tações a ter “casa cheia”,
melhorando as chances de
retomada do Circuito Cul-
tural Paulista em 2012.

A peça conta a história
de “Mafalda Mafalda”,
uma artista de cabaré ba-
nida pelo seu público após
uma apresentação mal su-
cedida com uma tal “pla-
téia do lado de lá”. O
espectado,r considerado “o
público do lado de cá”, por
meio de flashbacks reais e
também pelo depoimento
da protagonista, tem aces-
so a uma realidade detur-

pada dos fatos, porém, logo
acaba por saber que algo
mais de grave se passou na
fatídica apresentação. Algo
que envolve o uso de uma

tesoura, de tomates e de
um pesadíssimo tamanco
do Dr. Scholl, acabando
por constituir um assom-
broso caso de polícia.
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S O C I A L :

Participação no movimento conhecido como “Outubro Rosa”

CRAS Brabância realiza várias atividades com
os grupos “Memória Viva” e “Ação Jovem”

O Centro de Referên-
cia de Assistência Social I
(CRAS), localizado no
Bairro Brabância, vem re-
alizando um trabalho de
convivência com o Grupo
“Memória Viva”, tendo
como foco a melhor ida-
de, fase privilegiada da
vida e que merece ser vi-
vida intensamente. Essas
pessoas também são aco-
lhidas e com os profissio-
nais de fisioterapia Marce-
lo e a psicóloga Alessan-
dra, os membros do gru-
po redescobrem o sentido
da vida nas diversas ativi-
dades oferecidas. O gru-
po se reúne para palestras
e  passeios, atividades fí-
sicas, orientação e alimen-
tação, oferecidos pela
equipe do CRAS, em par-
ceria com o município e
Estado.

Trabalho desenvolvido com o grupo “Memória Viva”

Apresentação da peça “O Rouxinol e a Rosa” para o grupo “Ação Jovem”

TEATRO
O CRAS I, em parce-

ria com a Companhia de
Artes Cênicas “Mais do
Mesmo”, realizou no mês
de outubro um trabalho
voltado para a arte e cultu-
ra, sendo apresentado aos
jovens do grupo “Ação Jo-
vem”, a peça teatral “O
Rouxinol e a Rosa”, que
tem um final surpreenden-
te, transmitindo neste con-
to uma mensagem de vida,
devido a sua relação atem-
poral e universal. Os senti-
mentos discutidos levaram
os adolescentes presentes
a fazer uma análise dos re-
lacionamentos, principal-
mente num período em
que tudo é inconstante. O
evento contou com a par-
ticipação dos profissionais
de psicologia Marina e
Cláudia, de serviço Social

Andréia, Simone, Magda,
Priscila e estagiária de ser-
viço social, Paula.

OUTUBRO ROSA
O movimento popular

conhecido como “Outubro
Rosa” é comemorado em
todo o mundo. O nome re-
mete à cor do laço que sim-
boliza a luta contra o cân-
cer de mama e estimula a
participação da população,
empresas e entidades. O
CRAS I também realizou
um trabalho com as famí-
lias beneficiárias do Progra-
ma Renda Cidadã, em par-
ceria com a Associação de
Assistência e Prevenção do
Câncer – AAPC -, abra-
çando a causa, contando
com a participação dos pro-
fissionais de psicologia
Alessandra e Mércia e ser-
viço social Andréia, Mag-
da, Daniela e Priscila.
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Medicamentos adquiridos pela Prefeitura Municipal de Avaré - Outubro 2011
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M E M Ó R I A   V I V A :

Avaré sob a batuta de Villa-Lobos
Há 80 anos, maestro dirigiu concerto no Cine Santa Cruz

GESIEL JÚNIOR

Domingo, 30 de agos-
to de 1931. A penúltima
noite deste mês foi de
gala para a cultura avare-
ense. O antigo Cine-The-
atro Santa Cruz tornou-
se palco de um espetácu-
lo memorável: o concer-
to regido por Heitor Vi-
lla-Lobos (1887-1959).

Célebre por deixar sua
marca na música clássica
do século XX ao mistu-
rar as raízes portuguesas
e indígenas, o maestro
esteve em Avaré acom-
panhado de Lucília, sua
primeira esposa, da can-
tora Nair Duarte Nunes
e do admirado pianista
João de Souza Lima
(1898-1982). Eles inte-
gravam a “Caravana da
Arte Brasileira” e percor-
reram 54 cidades paulis-
tas servidas pela Estrada
de Ferro Sorocabana.

Dessa excursão, aliás,
nasceu a ideia de Villa-Lo-
bos de compor o Trenzi-
nho do Caipira, composi-
ção integrante das Bachia-
nas Brasileiras nº 2, peça
caracterizada por imitar o
movimento de uma loco-
motiva com os instrumen-
tos da orquestra.

Atendendo a uma re-
comendação do prefeito
Félix Fagundes as profes-
soras Esther Pires Nova-
es, Nilda Autran Bastos
Cruz e Hilda Rodrigues
Miller encarregaram-se de
acolher e hospedar os
ilustres músicos.

Aplaudidíssimo, o con-
certo, em clima de nacio-
nalismo, começou pontu-
almente às 20h30. No vi-
gor de seus 44 anos, Villa-
Lobos apresentou “Mo-
moprecoce”, fantasia para
piano e orquestra baseada

“Avaré jamais
hospedara,
no gênero,

artista de tanto
mérito”.

O Commercio de Avaré

Grande público aplaudiu Villa-Lobos
em sua histórica apresentação no

antigo cinema

O maestro em sua visita aos alunos do 1° Grupo Escolar, atual Escola Matilde Vieira
em sua série para piano solo
“Carnaval das Crianças”. O
repertório incluiu ainda al-
guns Choros e o poema sin-
fônico “Amazonas”.

Nesse período, de vol-
ta da França, o maestro,
então apoiado pelo gover-
no revolucionário de Getú-
lio Vargas, viajava pelo in-
terior do país pesquisando
seu folclore e entrando em
contato com uma música
diferente da que estava
acostumado a ouvir: modas
caipiras, tocadores de vio-
la e outros tipos que mais
tarde viriam a universalizar-
se através de suas obras.

Influenciado pelo com-
positor, Vargas institui, em
1932, o ensino obrigatório
de música e canto orfeôni-
co nas escolas. E cria o
Curso de Pedagogia de
Música e Canto Orfeônico,
ministrado por Villa-Lobos,
que havia assumido a dire-

ção da Superintendência de
Educação Musical e Artís-
tica (SEMA).

Banda homenageou
músicos no Largo

São João
Ainda na tarde de do-

mingo, Villa-Lobos e Sou-
za Lima, convidados,
compareceram ao Largo
São João, onde a Banda
Municipal, sob a regência
de Sebastião Souza Coe-
lho, interpretou números
populares.

O maestro, comovido,
agradeceu as manifestações
e lembrou que, ainda meni-
no, motivado pelo próprio
pai, fez seus primeiros es-
tudos de solfejo e teoria mu-
sical e na prática do clari-
nete e do violoncelo.

Desde então, Villa-Lo-
bos observava o descaso
com que a música era tra-
tada nas escolas brasilei-
ras. Por essa razão quis

visitar o 1º Grupo Escolar
de Avaré (atual Escola
Matilde Vieira) para falar
aos alunos sobre a impor-
tância do aprendizado
musical.

Dono de uma grande
produção artística, o ma-

estro criou 1.500 obras no
espírito nacionalista que
dominou sua época. Com-
pôs 12 sinfonias, sendo a
mais importante a Nº 10,
Sumé Pater Patrium, uma
obra-prima. Em sua obra
prolífera, Villa-Lobos sou-

be combinar genialmen-
te diferentes estilos e gê-
neros, introduzindo sem
hesitação materiais musi-
cais tipicamente brasilei-
ros em formas tomadas
de empréstimo à música
erudita ocidental.
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Equipe da Polícia Civil: expedição de RGs

Prefeitura no Bairro será na Vila Operária
O Projeto de Ação So-

cial Prefeitura no Bairro
será realizado hoje, dia 5,
na Vila Operária, na
EMEB “Orlando Cortez”,
na Rua Francisco Meda-
glia, nº 32. O projeto con-
ta com expedição de RG
e outros documentos, es-

Atendimento na área da Saúde

portes e eventos culturais,
orientações jurídicas, ser-
viços de saúde, informa-
ções sobre contas de água
e luz e será realizado das
9h00 às 17h00.

O Governo Municipal
levará toda a sua estrutura
e das Secretarias Munici-

pais para atender às neces-
sidades daquela localidade,
com expedição de RG e
outros documentos, espor-
tes e eventos culturais, ori-
entações jurídicas, serviços
de saúde, informações so-
bre água e luz, entre outros.

Os funcionários estarão

à disposição dos moradores,
atendendo suas reivindica-
ções. A Secretaria da Saú-
de, por exemplo, disponibi-
lizará as seguintes especiali-
dades médicas: pediatria, clí-
nica geral, ginecologia, car-
diologia e oftalmologia, além
da área odontológica.

O projeto é um grande
facilitador, por permitir à
população, a quebra de
barreiras burocráticas e o
intercâmbio com todos os
setores da administração
pública, levando reivindica-

ções e anseios da popula-
ção de forma direta, inclu-
sive a qualquer secretário
ou mesmo ao próprio pre-
feito, que se faz presente
durante todo o evento.

No atual governo, a
EMEB “Orlando Cortez”
ganhou com uma sala de
recurso multifuncional
Multifuncionais para aten-
der aos alunos com algum
tipo de deficiência; uma
lousa digital; passou a con-
tar com aulas de educação
física e informática na edu-

cação infantil, sem contar
que para o próximo ano
estão previstas a sua am-
pliação e reforma. Cabe
ressaltar que os alunos do
Conjunto Habitacional
“Vila Serena”, que não con-
seguiram vaga na escola,
passaram a contar com
passes escolares. Já o Cen-
tro de Educação Infantil –
“CEI Adalgiza Ward”, que
atende as crianças do bair-
ro,  após sua reforma e
ampliação, passará a aten-
der mais 80 crianças.


