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Milionário e
José Rico encerram
amanhã a Festa do

Peão 2011
A 2ª Festa do Peão

de Avaré chega ao seu
final neste domingo,
como o show da dupla
Milionário e José Rico e
uma monumental quei-

ma de fogos. Já passa-
ram pelo palco da gran-
de festa nomes consa-
grados do cenário musi-
cal nacional, como Me-
nino de Goiás, Gian e

Giovani, Charlie Brown
Jr., André e Adriano,
Michel Teló, o furacão
Cláudia Leite e Marcos
e Belutti.
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Michel Teló se apresentou na noite de quinta-feira

Dr. José Paulo Nardone, diretor da UR2 de Bauru TCE

Avaré recebe o 15º Ciclo
de Debates promovido pelo

Tribunal de Contas do Estado
Ocorreu nesta última

sexta-feira, 15, em Avaré,
na Câmara Municipal, o
15º Ciclo de Debates com
Agentes Políticos e Diri-
gentes Municipais, uma
série de encontros que tem
como principal objetivo
orientar e esclarecer os
agentes políticos sobre te-
mas que ocasionam rejei-
ção de contas e emissão
de pareceres desfavorá-
veis. A realização do even-
to se deu graças aos es-
forços da Prefeitura Mu-
nicipal  que, com muita
dedicação, viabilizou esse
tão valioso evento para o
município. Página 12.

Paixão de Cristo
acontece no dia 22
A encenação da Pai-

xão de Cristo em Avaré,
contando a história de
Jesus, desde a anuncia-
ção, passando por várias
fases históricas, como o
batismo, a tentação de
Cristo no deserto, o cha-
mamento dos apóstolos,
os milagres, a entrada
em Jerusalém, a santa

ceia, a participação dos
fariseus, a cena de He-
ródes e Pilatos, a traição
e morte de Judas, a pri-
são de Jesus no Jardim
das Oliveiras, a via sa-
cra, a crucificação e res-
surreição, será realizada
na próxima sexta-feira,
22, Sexta-Feira da Pai-
xão. Página 13.

Avaré recebe o
troféu Palma

de Ouro no
IX Educa Brasil

Avaré marcou pre-
sença no IX Educa Bra-
sil – Encontro Nacional
de secretários municipais
de educação, ocorrido
entre os dias 10 e 13 de
abril e considerado o mai-
or evento nacional sobre
o tema.

Página 22.

Prazo de pagamento do IPTU é prorrogado
Página 24.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 037/11 – PROCESSO Nº. 183/11
Objeto: Aquisição de materiais/medicamentos para curativos para
Centro de Saúde I..
Recebimento das Propostas: 04 de maio de 2011, das 09:00
às 14:30 horas.
Abertura das Propostas: 04 de maio de 2011, das 14:35 às
14:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 04  de maio de 2011, às 15:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br  - Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 15 de abril de 2011 –
Crislaine Aparecida do Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 038/11 – PROCESSO Nº. 184/11
Objeto: Aquisição de materiais para pintura do PAS Bonsucesso.
Recebimento das Propostas: 06 de maio de 2011, das 09:00
às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 06 de maio de 2011, das 13:35 às
13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 06 de maio  de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br  - Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 15 de abril de 2011 –
Crislaine Aparecida do Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 039/11 – PROCESSO Nº. 185/11
Objeto: Aquisição de materiais para reforma do telhado do PAS
Bonsucesso.
Recebimento das Propostas: 06 de maio de 2011, das 09:00
às 14:30 horas.
Abertura das Propostas: 06 de maio de 2011, das 14:35 às
14:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 06 de maio de 2011, às 15:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br  - Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 15 de abril de 2011 –
Crislaine Aparecida do Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 040/11 – PROCESSO Nº. 189/11
Objeto: Aquisição de medicamentos psicotrópicos injetáveis para
o Pronto Socorro Municipal.
Recebimento das Propostas: 09 de maio de 2011, das 09:00
às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 09 de maio de 2011, das 13:35 às
13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 09 de maio de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br  - Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 15 de abril de 2011 –
Crislaine Aparecida do Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/11 – PROCESSO Nº. 190/11
Objeto: Aquisição de Kits de saúde bucal adulto e infantil.
Recebimento das Propostas: 09 de maio de 2011, das 09:00
às 14:30 horas.
Abertura das Propostas: 09 de maio de 2011, das 14:35 às
14:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 09 de maio de 2011, às 15:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br  - Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 15 de abril de 2011 –
Crislaine Aparecida do Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/11 –  PROCESSO Nº. 188/11
Objeto: Aquisição de medicamentos referência e genéricos não
padronizados pelo SUS, constantes e segundo a Revista ABC Farma.
Data de Encerramento: 29 de abril de 2.011, das 14:30 às
15:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 29 de abril de 2.011, às 15:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turís-
tica de Avaré, 15 de abril de 2.011 – Érica Marin Henrique –
Pregoeira.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/11 – PROCESSO Nº. 186/11
Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimen-
to de mão-de-obra, máquinas e equipamentos para execução de
guias e sarjetas na Rua Miguel Chibani – Bairro Paraíso e Av.
Emílio Figueiredo.
Data de Encerramento: 05 de maio de 2011, às 09:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 05 de maio de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 15 de abril de 2011 – Érica Marin
Henrique – Presidente da CPJL.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/11
 PROCESSO Nº. 112/11

Objeto: Aquisição de EPI’s para a Vigilância Sanitária.
Recebimento das Propostas: 08 de abril de 2011, das 09:00
às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 08 de abril de 2011, das 13:35 às
13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 08 de abril de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br  - Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 15 de abril de 2011 –
Crislaine Aparecida do Santos – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/11
 PROCESSO Nº. 115/11

Objeto: Aquisição de trocador de calor para a piscina municipal.
Recebimento das Propostas: 29 de abril de 2011, das 09:00
às 14:30 horas.
Abertura das Propostas: 29 de abril de 2011, das 14:35 às
14:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 29 de abril de 2011, às 15:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br  - Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 15 de abril de 2011 –
Crislaine Aparecida do Santos – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/11
 PROCESSO Nº. 132/11

Objeto: Aquisição de materiais gráficos para o CEREST..
Data de Encerramento: 03 de maio de 2011, das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 03 de maio  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 Turísti-
ca de Avaré, 15 de abril de 2011 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DA
PUBLICAÇÃO DA ANULAÇÃO

Devido a um lapso de digitação na publicação do dia 09 de
abril de 2011 fica rerratificado a anulação a seguir, nos
seguintes termos:
Onde se lia:
ANULAÇÃO
Fica ANULADA a licitação na modalidade DISPENSA nº. 023/11 –
Processo nº. 084/11, objetivando a contratação de empresa para
locação de 01 multifuncional para o Departamento de Licitações, con-
forme preceitua a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. - Anula-
da em: 06/04//11 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Agora se leia:
ANULAÇÃO
Fica ANULADA a licitação na modalidade Pregão Presencial  nº.
032/11 –  Processo nº. 154/11, objetivando a contratação de enti-
dade especializada padra prestar serviços ao município de Avaré,
na execução de projetos para cobrança da dívida ativa, conforme
preceitua a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. - Anulada
em: 06/04//11 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

RESCISÃO
Fica RESCINDIDO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
N° 037/10 – Processo nº. 275/10, que fazem entre si a Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré e a empresa JBS  S/A, objetivando
a aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar.
Rescindido em: 30/03/11 - Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito
Municipal.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 038/11 – Processo nº. 148/11

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa RF TV A
CABO LTDA , com valor global de R$ 1.798,20 (Hum
mil,setecentos e noventa e oito reais e vinte centavos),
objetivando a aquisição de sistema via cabo para internet, com
fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 29 de março de 2011 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por
Lei, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/
93 c/c Lei 10.520/02  HOMOLOGA a empresa ATLÂNTICA
CONSTRUÇÕES,COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
ob je t ivando o  fo rnec imento  de
materiais,máquinas,equipamentos e mão-de-obra para exe-
cução do término da cobertura de quadra poliesportiva na
EMEF “Prof. Carlos Papa”  e para execução da cobertura
de quadra poliesportiva na EMEB “Profª Evani Batochio
Casolato”,  referente à TOMADA DE PREÇOS  nº. 003/11 –
Processo nº.103/11 - Homologado em: 07/02/2011.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei
10.520/02  HOMOLOGA a empresa FIORILLI SOCIEDADE CI-
VIL LTDA – SOFTWARE, objetivando a contratação de empre-
sa especial izada para disponibi l ização de sistemas
informatizados para a Administração Pública, referente ao
PREGÃO PRESENCIAL  nº. 018/11 –  Processo nº. 056/11 -
Homologado em: 16/03/2011.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por
Lei, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93
c/c Lei 10.520/02  HOMOLOGA a empresa NUTRICIONALE
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, objetivando a contratação
de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios
estocáveis para a Merenda Escolar, referente ao PREGÃO
PRESENCIAL  nº. 025/11 –  Processo nº. 107/11 -  Homolo-
gado em: 11/04/2011.

ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS  nº. 003/11 –  Processo nº. 103/11

Fica adjudicado a empresa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, CO-
MÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com valor total de R$ 213.343,54
(Duzentos e treze mil,trezentos e quarenta e três reais e
cinquenta e quatro  centavos), objetivando o fornecimento de
materiais,máquinas,equipamentos e mão-de-obra para execu-
ção do término da cobertura de quadra poliesportiva na EMEF
“Prof. Carlos Papa” e para execução da cobertura de quadra
poliesportiva  na EMEB “Profª Evani Batochio Casolato” - Adjudi-
cado em: 14/04/2011.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 004/10 – Processo nº. 036/10, Contrato (061/
10), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de
Avaré e a empresa FÁBIO PEDRO FABRETTI - ME, objetivando o
fornecimento de leite fluído, pasteurizado, tipo C, com prorroga-
ção até 01 de março de 2012 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito
Municipal.
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PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 025/10 – Processo
nº. 409/10, Contrato (443/10), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES,COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, objetivando o fornecimen-
to de materiais,máquinas,equipamentos e mão-de-obra para execução de reforma,adequação e
ampliação do CEI-Creche Ana Soares de Oliveira, com prorrogação até 02 de julho de 2011 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências quanto ao termo de supressão n°
353/10  da CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 003/04 – Processo n° 077/04, motivo pelo qual os atos
praticados por este setor e assinados pelo Senhor Prefeito Municipal, deverão ser rerratificados
nos seguintes termos:
Onde se lia:
...A presente supressão tem o valor total de R$ 53.013,84 (cinquenta e três mil treze reais e
oitenta e quatro centavos), valor este que corresponde a aproximadamente 24,54% (vinte e
quatro, cinquenta e quatro por cento) do total contratado.
Agora se leia:
...A presente supressão tem o valor total de R$ 53.013,84 (cinquenta e três mil treze reais e
oitenta e quatro centavos), valor este que corresponde a aproximadamente  24,54% (vinte e
quatro, cinquenta e quatro por cento)  do total contratado.  Assim, ficam excluídas, também, todas
as demais responsabilidades previstas no contrato, referentes à manutenção, conservação e refor-
mas, dos quiosques 06, 07, 08, 09 e 10, tendo em vista que voltaram a ser de responsabilidade da
municipalidade.

LEGISLATIVO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO: 02/2011
MODALIDADE: Pregão Presencial 02/2011 – Registro de Preço nº 01/2011
OBJETO: Registro de Preço para futura aquisição de material de consumo para utilização na copa da
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
EMPRESAS VENCEDORAS: Fabrício Fernando Porto Ferreira – EPP e Clivatti & Clivatti Ltda EPP
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 3.326,50 (três mil trezentos e vinte e seis reais e cinqüenta centa-
vos) itens nº 8, 9, 18, 21, 24 para a empresa Fabrício Fernando Porto Ferreira – EPP e  R$
15.476,35(quinze mil quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos) itens nº 1, 2, 4,
10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23 e 26 para a empresa Clivatti & Clivatti Ltda EPP.
VALIDADE DA ATA: até 31 de dezembro de 2011.
DATA DA ASSINATURA: 05/04/2011

COMUNICADO
ATENÇÃO SENHORES CURSISTAS DO

PROINFO: A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
AVISA QUE NÃO HAVERÁ AULA NOS

DIAS 18, 19 E 20 DE ABRIL.
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ORDEM DO DIA
CIRCULAR N º 11/2011 - DG   Avaré,
14 de abril de 2.011.-
Exmo. Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária
de 18/04/2011 - Segunda Feira – às 18h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que, a Exma. Sra.
Presidenta Vereadora Marialva A. S. Biazon  designou  para a
Ordem do Dia da Sessão Ordinária de  18 de abril do corrente ano,
que tem seu inicio marcado para as 18h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI N.º 15/2011 – Discussão Única
Autoria:- Ver. Paulo Dias Novaes Filho
Assunto: Regulamenta e disciplina a colocação de caçambas
coletoras de entulho nas vias públicas do Município de Avaré e dá
outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 15/2011 e dos Pareceres do
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de Serviços, Obras
e Adm. Pública (vistas: Ver. Jair)
2. PROJETO DE LEI N.º 26/2011 – Discussão Única
Autoria:- Verª Rosângela Paulucci Paixão Pereira
Assunto: Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de carta-
zes nos postos das empresas de ônibus da rodoviária, com infor-
mações sobre a gratuidade de passagens para idosos e/ou des-
conto de 50% em viagens interestaduais e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 26/2011 e dos Pareceres do
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e
de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor – (c/emenda)
(vistas: Ver. Jair)
3. PROJETO DE LEI N.º 40/2011 – Discussão Única
Autoria:- Verª Rosângela Paulucci Paixão Pereira
Assunto: Institui o selo Empresa Inclusiva de reconhecimento ao
mérito e às iniciativas de empresas que favoreçam a integração
e/ou a melhoria da qualidade de vida das pessoas portadoras de
necessidades especiais.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 40/2011 e do Parecer do Jurídico
Observação:- Os Pareceres das Comissões Permanen-
tes serão colocados na Mesa dos Srs. Vereadores quan-
do da apreciação da matéria.
4. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 212/2010 – Discus-
são Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Altera o Artigo 84 de Lei nº 938, de 23 de maio de 2007
e revoga a Lei n º 1139, de 28 de janeiro de 2009 e adota outras
providências (Avareprev).(c/ SUBSTITUTIVO)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 212/2010 e
dos Pareceres do Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça
e Redação. (vistas: Ver. Vicente)
5. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 32/2011 – Discussão
Única – Maioria Absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre a alteração do Anexo III, da Lei Comple-
mentar nº 126, de 02 de junho de 2010 - Extinguem-se os cargos
em comissão de Diretor Presidente do Instituto de Previdência e
de Diretor Financeiro do Instituto de Previdência.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 32/2011 e dos
Pareceres do Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação (vistas: Ver. Vicente)
6. PROJETO DE LEI N.º 38/2011 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre a instituição do Adicional de Transporte
Escolar aos motoristas que trabalham na “linha escolar”.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 38/2011. -
Observação:- Os Pareceres da Assessoria Jurídica e das Comis-
sões Permanentes serão colocados na Mesa dos Srs. Vereado-
res quando da apreciação da matéria
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

AGENDE SUA CONSULTA NA
COMODIDADE DE SUA CASA

0800-7701920
NESSE GOVERNO, ACABAMOS COM AS FILAS E

AUMENTAMOS PARA 10 MIL CONSULTAS TODO MÊS.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Concorrência Pública nº 01/2010 – Processo nº 19/2010  fica
prorrogado até 28 de abril de 2011 o prazo de prestação de servi-
ços da empresa EURO CONSTRUTORA LTDA visando o forneci-
mento de todo material para a montagem e instalação de cobertura
de estrutura metálica na obra da nova Sede da Câmara de Verea-
dores da Estância Turística de Avaré, com fornecimento de todos
os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários.
Assinatura do Termo Aditivo  em 08 de abril de 2011.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON
Presidente da Câmara

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Convite nº 08/2010 – Processo nº 28/2010 – Contrato nº 26/
2010 fica prorrogado até 29 de abril de 2011 o prazo de presta-
ção de serviços da empresa CONSTRUTORA MAHID LTDA vi-
sando a reforma, recuperação e ampliação da atual Sede da
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, com for-
necimento de todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos
necessários, conforme projetos, planilhas, orçamentos,
cronogramas e especificações, além das condições estabelecidas
no instrumento convocatório
Assinatura do Termo Aditivo  em 30 de março de 2011.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON
Presidente

Sessão 11/04/2011
Indicações

Marialva Araújo de Souza Biazon – Presidenta
- Para que através do setor competente, conforme sugestão dada
pelo leitor do Jornal Ki Jornal Senhor Leonardo A. Villamaior, mo-
rador desta cidade, com relação ao prédio abandonado da antiga
estação ferroviária, que sejam realizados estudos com vistas à
reforma e adequação do imóvel para sediar a base da Guarda
Municipal de Avaré.

Vicente Schiavão -1º secretário
 - Para que através do Setor Competente, providencie a recupe-
ração do leito carroçável da Rua Rio Grande do Sul com a Av.
Prefeito Paulo A. Novaes.
-Para que através do Setor Competente, providencie operação
tapa buracos na confluência da rua Bahia com a rua Rio de Janei-
ro (centro).
-Para que através do Setor Competente, atribua medidas sa-
neadoras a respeito da situação que se encontra o trecho do
Riacho que corre entre as ruas Professora Macambira e
Ammos Contrucci, tendo em vista estar totalmente obstruído
impedindo o bom fluxo das águas, e que tal situação contribui
sobremaneira por ocasião das fortes chuvas enchentes no
referido local.

Júlio César Theodoro
- Providencie a capinação de mato alto na Praça Virginia
Agostini, nas proximidades no nº 129, no Bairro Brabância
II, e capinação nas ruas do Bairro Vila Operária e Jd.
Califórnia, pois segundo moradores, insetos e animais
peçonhentos tem aparecido com maior freqüência devido a
este problema.
-Para que através do setor competente estude a possibilidade de
iluminar a Pista de Skate localizada em frente à Câmara de Vere-
adores, sendo este um pedido dos jovens e adolescentes que se
utilizam da mesma.
-Para que através do setor competente, em caráter de urgência,
disponibilize engenheiro ou responsável com registro no CREA
para assinar plantas populares, visando atender a população
mais carente de nosso município que não tem condições de arcar
com projeto de construção de sua casa própria.
-Para que através do setor competente se viabilize junto a SABESP
a colocação de 30m de rede de esgoto na Rua Coronel João Cruz,
entrada do Bairro Ipiranga, pois segundo moradores, tal obra,
custo muito caro sendo inviável aos moradores arcarem com
este valor.
-Para que através do setor competente realize a limpeza
da Rua Castro Alves, sendo esta uma solicitação de seus
moradores.
- Para que através do setor competente estude a possibilidade de
se construir mais dois redutores de velocidade (lombada) na Av.
Joselyr de Moura Bastos, sendo esta uma solicitação dos comer-
ciantes locais.

Paulo Dias Novaes Filho
- Para que, através do setor competente, providencie solução
para o acúmulo de água pluvial que ocorre no cruzamento das
Ruas Fernando Tamassia e José Miguel Paixão, no bairro Jardim
Tropical, pois, com as chuvas, a água fica acumulada ali por
vários dias, podendo se tornar foco de mosquitos Aedes aegypti
e provocar acidentes.
- Para que, através do setor competente, providencie, com ur-
gência, o reparo do buraco existente no cruzamento das ruas
Mato Grosso e Alagoas, visto que são vias de trânsito intenso e o
risco de acidentes é iminente.
-Para que, através do setor competente, providencie a execução
de obra para contenção de água pluvial na estrada Avaré-Itatinga,
mais especificamente na entrada da Fazenda Boi Verde, pois,
com chuvas, a água se acumula naquele local, tornando aquela
via perigosa; esta medida visa evitar acidentes.
-Para que, através do setor competente, providencie tapa-bura-
cos na estrada Avaré-Itatinga, pois, com as chuvas, estes se
avolumaram e tornaram aquela via perigosa.

Rosângela Paulucci P. Pereira
-Para que, através do setor competente, providencie, com urgên-
cia, o reparo do banco, localizado na Praça dos Sorocabanos.
-Para que providencie, com urgência, a instalação de lombada,
para redução de velocidade, na Rua Saul Bertolaccini, em frente
ao Campo São Pedro.

Requerimentos
Marialva Araújo de Souza Biazon – Presidenta

- Que seja oficiado ao Excelentíssimo Governador do Estado de
São Paulo, Senhor Doutor Geraldo Alckmin, a fim de que informe a
esta Casa de Leis sobre a possibilidade de ter a Estância Turísti-
ca de Avaré incluída no roteiro do projeto “Governo Itinerante”,
que tem por objetivo aproximar as ações do governo das realida-
des de cada região através de uma equipe formada pelo próprio
Governador e também por secretários, todos atendendo aos re-
clames de cada município por intermédio de conversas com pes-
soas e visitas a locais como hospitais, escolas etc.

Roberto Araujo – Vice Presidente
-Seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Rogélio
Barcheti Urrêa, para que estude em regime de URGÊNCIA a pos-
sibilidade de estar construindo uma rotatória na confluência da
Av. Pinheiro Machado com a Rua Lineu Prestes, no sentido de
melhorar o tráfego no referido trecho, dando mais segurança aos
pedestres e motoristas que utilizam daquela via.
-Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” à Diretoria da Usina Rio Pardo,
pelo conserto e manutenção da estrada rural “Água da Onça”,
tornando-a em perfeito estado de tráfego para veículos e,
consequentemente, proporcionando mais segurança às pesso-
as que utilizam-se daquela estrada.
-Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor PEDRO MELENCHON COSTA,
Senhor LUIZ SOARES e Senhor APARECIDO JOSÉ.

Vicente José Schiavão - 1º Secretário
- Considerando o Extrato de Contrato de Inexigibilidade nº 005/11-
Processo nº 071/11, publicado no Semanário Oficial do Município,
dia 09 de abril do corrente ano, seja oficiado ao Exmo Sr. Rogério
Barchetti Urrêa, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré,
para que esclareça os reais motivos para a consideração desta
inexigibilidade com a Contratada Serv Imagem Paulistana Assis-
tência Técnica Ltda no valor de R$ 93.600,00.
-Para que através da Secretaria Municipal de Saúde, possa infor-
mar a esta Casa de Leis o que abaixo se solicita: 1 – Qual é o
médico prestador do atendimento aos laudos do
eletroencefalograma; 2 – Quantos exames em média são realiza-
dos mensalmente; 3 – Quais são as especialidades médicas que
solicitam tais exames; 4 – Se esses laudos são remunerados ao
profissional e de que forma o são.
- Que seja oficiado  ao  Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância
Turística  de  Avaré,  Rogélio  Barchetti  Urrêa,  que nos envie cópia
integral do contrato e processo supra mencionados, para que seja
possível a análise da pertinência e legalidade do quanto ajustado.

Rodivaldo Ripoli – 2º  -Que seja oficiado ao Exmo. Prefeito
Municipal Sr. Rogelio Barchetti Urrêa, para que o mesmo pos-
sa enviar a esta Casa de Leis, um balanço geral sobre as
indicações efetuadas pelos vereadores, as quais foram aten-
didas e as que não foram informar se há uma previsão de
quando serão realizadas, bem como as que solicitam o envio
de Projeto de Lei de competência do Executivo e que até o
presente momento não houve manifestação por parte desta
Prefeitura.
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-Que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Rogelio Barchetti
Urrêa e o Instituto de Previdência Social dos Servidores de Avaré,
para que os funcionários efetivos que são contribuintes obrigató-
rios do Instituto de Previdência, passem a receber trimestralmente
um extrato informando a situação do segurado junto à instituição,
onde deverá contar o tempo ainda que resta para se aposentar, o
cálculo do valor e outras informações de interesse do segurado.
-Que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Rogélio Barchetti
Urrêa, para que o mesmo possa informar a esta Casa de Lei, se há
estudos ou projeto para incluir o município no Projeto Acessa SP,
projeto promovido pelo Governo do Estado de São Paulo em parce-
ria com a PRODESP. Caso não haja, que seja determinado junto ao
departamento competente da municipalidade para que estude a
possibilidade de Avaré ser contemplado com referido projeto.
- Que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Rogélio

Barchetti Urrêa, para que o mesmo informe a esta Casa de Leis,
quais os cuidados que estão sendo tomados quanto às constan-
tes queimadas que estão sendo realizadas em terrenos de possí-
veis loteamentos, principalmente quanto à preservação de nas-
centes e olhos d’água.
-Que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Rogelio Barchetti
Urrêa, para que através do Setor competente, informe a esta
Casa de Leis, se há e, se não houver, que seja estudada a pos-
sibilidade de enviar um Projeto de Lei, que contemple os motoris-
tas do quadro da municipalidade com um percentual a mais sobre
seus vencimentos (Salários) em forma de bônus, pelos riscos de
vida e problemas de saúde que possam ocorrer devidos à função
que exercem de motorista.
-Que seja oficiado ao Excelentíssimo Governador do Estado de
São Paulo, Senhor Doutor Geraldo Alckmin, pedido de apoio vi-
sando o recapeamento das Rodovias SP- 245 Rodovia Salim An-
tonio Curiati que liga Avaré à Cerqueira César e SP- 261 Rodovia
Osni Mateus, que liga as Rodovias Castelo Branco e Raposo
Tavares passando por águas de Santa Bárbara e Cerqueira César.
-Seja consignado em ata de nossos trabalhos “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES” ao IVAN CARVALHO DE MELO, presi-
dente da “COMITIVA LATINHA NA MÃO” bem como toda sua dire-
ção e integrantes, pela excelente participação da Cavalgada rea-
lizada no dia 10 de Abril de 2011.
-Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, solicitando-lhe as devidas provi-
dências com relação aos atrasos no repasse à Associação dos
Funcionários Públicos através dos Convênios firmados com o
comércio do Município: a saber; 1)Quanto realmente é o valor da
dívida do repasse à Associação dos Funcionários Públicos com
relação ao comércio. 2) Porque existe o referido atraso junto a
esse órgão. 3)Quando será saldado essa dívida.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, solicitar de Sua Excelência o Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, Senhor Rogélio Barchetti
Urrêa,  sugerir à empresa OSASTUR verificar a viabilidade de
remanejar horários dos ônibus urbanos de modo a disponibilizar o
horário das 22:50 hs, de 2ª a 6ª feira, para os alunos do Instituto
Federal de São Paulo – Escola Técnica Federal.  Justifica-se este
requerimento, pois as aulas estendem-se até às 22: 45 hs, além
de ter sido um pedido pessoal do Reitor do IFSP Professor Arnaldo
Augusto Ciquielo Borges.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, solicitar de Sua Excelência o Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, o
envio a esta Casa de Leis da publicação comprovando a exonera-
ção do Sr. Romeu Lelis, conforme foi veiculado na imprensa local.
Justifica-se este requerimento pelo fato de que alguns servidores
questionaram este vereador sobre a referida exoneração.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as
formalidades regimentais, solicitar de Sua Excelência o Prefei-
to Municipal da Estância Turística de Avaré, Senhor Rogélio
Barchetti Urrêa,   e da Secretária Municipal da Educação os
motivos pelos quais os cargos de Vice Diretor e Coordenador
são cargos comissionados e não concursados, a exemplo dos
cargos de Diretores e Supervisores. Justifica-se este requeri-
mento, pois é fundamental valorizar a carreira do servidor pú-
blico concursado e concurso público realizado com seriedade
é a porta de entrada correta para aqueles que ingressam no
serviço público.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, solicitar de Sua Excelência o Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, Senhor Rogélio Barchetti
Urrêa, informações  a respeito do piso salarial dos professores
municipais e se há intenção do governo municipal de conceder o
percentual de 15,85% de aumento aos referidos salários, pois
recentemente o MEC definiu o valor de  R$1.187,14 como piso
nacional de salários dos professores.

- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, solicitar de Sua Excelência o Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, Senhor Rogélio Barchetti
Urrêa, e à Secretária da Educação, Sra. Lúcia Lelis, através dos
setores competentes, esclarecerem a esta Casa de Leis   a res-
peito dos seguintes fatos: Chegou ao conhecimento deste Vere-
ador que um caminhão, do tipo caçamba, estava estacionado na
Garagem Municipal, completamente carregado com apostilas,
caixas de papelão e pedaços de papelão. A informação era de
que esse material destinava-se à incineração. Imediatamente
dirigimo-nos para aquele local e pudemos não só constatar o fato
como também fotografá-lo. Diante desse impasse, a indagação é:
Qual o destino real que será dado para todo esse material?

Júlio César Theodoro
 -Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos e parabenizações ao Humorista Avareense Renato
Costa, por sua brilhante participação no Programa Televisivo “Tudo
é Possível” da Rede Record, no quadro “Melhor Imitador do Bra-
sil”, tendo sido um dos destaques do programa, dando orgulho a
toda população avareense.
  -Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
aplausos e parabenizações a Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer, pela realização do 1º Festival Navega São Paulo, ocorrido
na Represa Jurumirim no dia 3 de abril, onde diversos atletas
puderam participar deste importantíssimo evento que contribuiu
para o fortalecimento deste esporte em nossa região.
-Que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Rogélio Barcheti
Urrêa, para que informe se atualmente existe uma banda marcial
em funcionamento em nosso município e quem é o seu regente,
sendo esta uma indagação de munícipes que querem participar
da banda marcial. Caso tal banda não esteja em funcionamento,
que se tome providencia para o seu restabelecimento, uma vez
que Avaré é uma Estância Turística que neste ano completa seus
150 anos, sendo, portanto muito importante que se tenha uma
banda marcial em nosso município.
-Que seja oficiado a Secretaria Municipal de Saúde para que
informe porque as cestas básicas distribuídas aos pacientes com
HIV e Tuberculose  não estão mais sendo entregues, pois segun-
do informações, tais pacientes que antes se beneficiavam des-
tas cestas que eram entregues regularmente estão agora em
situação muito difícil.

Luiz Otávio Clivatti
-Que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que atra-
vés do departamento competente, realize estudos  a fim de afixar
em todas as unidades integrantes da Rede Pública Municipal de
Saúde que distribuem gratuitamente medicamentos à população
em geral, especialmente os Postos de Saúde, Unidades Básicas
de Saúde e Farmácias, obrigadas a colocar em suas dependên-
cias um painel informativo com todos os medicamentos disponí-
veis para entrega imediata para a população.
-Que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, Rogelio Barchetti  Urrêa, para que envie a esta
Colenda Casa de Leis informações sobre o Alvará dos seguintes
próprios públicos: Ginásio Kim Negrão, Ginásio Tico do Manolo,
Teatro Municipal, Camping Municipal localizado no bairro Costa
Azul e Parque de Exposição Fernando Cruz Pimentel.
-Que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, Rogelio Barchetti  Urrêa, para que providencie
com urgência a compra de dois bebedouro de água (1) para o
Ginásio Kim Negrão e (1) para o  Ginásio Tico do Manolo, devido
a falta de limpeza na caixa d’água  há mais de três anos.
-Que seja oficiado a Comissão de Trânsito da Estância Turística
de Avaré, para que envie a esta Colenda Casa de Leis, cópias de
parecer sobre as solicitações de melhorias no trânsito como fai-
xa de pedestre, redutor de velocidade entre outros, para que
possamos informar corretamente  aos munícipes que nos fazem
suas solicitações.
-Que seja oficiado a Exma. Srª Lúcia Léllis, Secretária de Educa-
ção da Estância Turística de Avaré, para que envie a esta Colenda
Casa de Leis, informações se serão cumpridas as regras das
apostilas neste ano de 2011?

Paulo Dias Novaes Filho
-Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que, através do setor compe-
tente, envie a esta Casa de Leis o número de funcionários muni-
cipais contratados “em comissão”. Não é necessário o envio de
nomes ou funções.
- Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que, através do setor compe-
tente, informe a esta Casa de Leis qual o percentual que a Prefei-
tura paga ao funcionalismo público (folha de pagamento) em rela-
ção ao orçamento público.

-Seja oficiado ao Consultor Jurídico do Município, Dr. Luiz Carlos
Dalcim, para que responda ao requerimento n° 2126, de 08/11/
2010, solicitando que informe se existe a possibilidade da Prefei-
tura Municipal de Avaré criar um projeto de lei alterando a lei
complementar n° 18 (de 20/02/2002), visando conceder também
isenção do pagamento de taxas de serviços e contribuição de
melhorias aos aposentados e deficientes físicos que preencham
os requisitos determinados na lei em vigor.
-Seja consignado em ata de nossos trabalhos voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor Aquilino Nogueira César Filho,
ocorrido em Avaré, no dia 11 de abril do corrente ano.

Rosângela Paulucci P. Pereira
- Considerando a retirada do Projeto de Lei nº 34/2011, de minha
autoria, que disciplina as nomeações para Cargos em Comissão
no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo Municipal
e dá outras providências.  Considerando que o projeto de lei é de
competência do Executivo, seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio
Barchetti, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, soli-
citando o encaminhamento a esta E. Casa de Leis de um projeto
de lei nos moldes daquele que foi retirado.
-Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que, quando da realização
de exposições/leilões em nosso município, as associações de
gado leiteiro (Nelore, Girolando, etc.), entrem em contato com o
Secretário Municipal de Agricultura, Sr. Pedro Luchesi, para rea-
lizarem doação do leite retirado às entidades sociais da cidade.
-Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que, informe se existe a
possibilidade de implantarmos, em nosso município, uma legisla-
ção para o incentivo ao esporte, nos moldes como funciona na
cidade de Curitiba, conforme em anexo, onde entidades, sem fins
lucrativos, voltadas ao esporte e ao social, obtém redução no
valor do IPTU, desde que tenham projetos nos seguintes segmen-
tos: ESPORTE EDUCAÇÃO: Projetos de pesquisa, capacitação e
atualização profissional da área da Educação Física e Desporto,
incentivo às publicações de livros e revistas com foco no
esporte;ESPORTE PARTICIPAÇÃO: Promoção e execução de even-
tos esportivos; Programas e atividades pré-desportivas orienta-
das; Projetos de caráter formativo tendo como princípio a inclu-
são social; ESPORTE RENDIMENTO: Programas de treinamento e
participação em competições oficiais comprovadas e regulamen-
tadas por entidades legalmente constituídas visando a
performance esportiva.
- Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que, informe se nos contra-
tos celebrados pela Administração Pública com terceiros, para a
prestação de serviços, está previsto a obrigatoriedade de apre-
sentação mês-a-mês, das guias de recolhimento da Previdência
Social (INSS) e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
dos empregados celetistas que contrata. Se negativo, solicita-
mos a inclusão contratualmente de tal obrigação.
-Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que, informe se existe a
possibilidade de incluir na parte diversificada da proposta curricular
da Rede Municipal de Ensino a matéria de noções básicas de
cidadania, em especial às questões relativas : I – ao combate as
drogas; II – ao Código de Defesa do Consumidor; III – ao Estatuto
da Criança e do Adolescente; IV – aos Símbolos Nacionais; V – a
função dos dos Poderes  Legislativo, Executivo e Judiciário;  e VI
– a outras matérias correlatas que visem à formação do estudan-
te e do cidadão.
-Sejam oficiados VOTOS DE PARABENIZAÇÕES à 67ª Seção da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Avaré, na pessoa do
presidente da classe, Dr. César Piagentini Cruz, pela conquista da
realização dos exames da Ordem dos Advogados do Brasil em
nossa cidade.
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LEIS

Lei nº 1.464, de 12 de abril de 2011
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências)

Autoria: Mesa Diretora
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e
promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - Fica aberto no Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal o Crédito Adicional no
valor de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais), Suplementar as seguintes dotações
orçamentárias:
01.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.02 DIRETORIA DA CAMARA
01.122.7005.2.258 Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.30.16.01.122.7005.2258.110 13-Material de Expediente 10.000,00
3.3.90.30.17.01.122.7005.2258.110 14-Material de Processamento de Dados 10.000,00
3.3.90.30.22.01.122.7005.2258.110 15-Material de Limpeza e Prod.de Higienização 8.000,00
3.3.90.33.99.01.122.7005.2258.110 19-Outras Despesas com Locomoção 15.000,00
3.3.90.39.99.01.122.7005.2258.110 36-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 15.000,00
4.4.90.52.35.01.122.7005.2258.110 39-Equipamentos de Processamento de Dados 20.000,00
4.4.90.52.42.01.122.7005.2258.110 40-Mobiliário em Geral 10.000,00
01.122.7005.2.334 Comunicação e Publicidade do Legislativo
3.3.90.39.90.01.122.7005.2334.110 43-Serviços de Publicidade Legal 60.000,00

TOTAL 148.000,00
Artigo 2º - O valor do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo anterior será coberto com
recursos da anulação e redução da seguinte dotação do Orçamento vigente:
01.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.02 DIRETORIA DA CÂMARA
01.122.7005.2.258 Manutenção dos Serviços Administrativos
4.4.90.51.00.122.7005.2258.110 006-Obras e Instalações 148.000,00

TOTAL 148.000,00
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 12 de abril de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Lei nº 1.466, de 15 de abril de 2011
(Autoriza o Executivo Municipal a efetuar adiantamento de recursos financeiros destinados a

realização da 2ª Festa do Peão de Avaré.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e
promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar adiantamento de recursos financeiros, no
valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), para realização da 2ª Festa do Peão de Avaré.
Parágrafo Único– O valor a ser desembolsado será repassado a comissão organizadora designa-
da através do Decreto nº 2726, de 05 de abril de 2011.
Artigo 2º - A prestação de contas deverá ser apresentada, em até 30 (trinta) dias após o término do
evento e deverá observar rigorosamente o disposto na Lei Municipal nº 1283, de 17 de novembro de
2009 e seu regulamento.
Parágrafo Único – Em igual prazo será remetida cópia da prestação de contas ao Poder Legislativo
para apreciação.
Artigo 3º – As despesas decorrentes da execução desta Lei, a cargo do Município, onerarão as
dotações consignadas no Orçamento vigente: 14.02.00-3.3.90.39.00-20.606.6001.2321.
Artigo 4º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de
abril de 2011.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, 15 de abril de 2.011

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
Prefeito

AVISO AOS PROPRIETÁRIOS DE
IMÓVEIS DE AVARÉ

Comunicamos aos Proprietários de imóveis de Avaré,  que não
receberam o carnê de IPTU do ano 2011, que os mesmos estão à
sua disposição, no Departamento de TRIBUTAÇÃO, situado à Rua
Rio Grande do Sul, 1.810 (Centro Administrativo).
Avaré, 13 de abril de 2011

Beatriz Kurmann
RG 6.440.673-SSP

Supervisora Tributação

Decreto  nº 2.740, de 12 de abril 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 O:-
Artigo 1º - Fica aberto no Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal, nos termos da lei nº
1.464, de 12 de abril de 2011, o Crédito Adicional no valor de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito
mil reais), Suplementar as seguintes dotações orçamentárias:
01.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.02 DIRETORIA DA CAMARA
01.122.7005.2.258 Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.30.16.01.122.7005.2258.110 13-Material de Expediente 10.000,00
3.3.90.30.17.01.122.7005.2258.110 14-Material de Processamento de Dados 10.000,00
3.3.90.30.22.01.122.7005.2258.110 15-Material de Limpeza e Prod.de Higienização 8.000,00
3.3.90.33.99.01.122.7005.2258.110 19-Outras Despesas com Locomoção 15.000,00
3.3.90.39.99.01.122.7005.2258.110 36-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 15.000,00
4.4.90.52.35.01.122.7005.2258.110 39-Equipamentos de Processamento de Dados 20.000,00
4.4.90.52.42.01.122.7005.2258.110 40-Mobiliário em Geral 10.000,00
01.122.7005.2.334 Comunicação e Publicidade do Legislativo
3.3.90.39.90.01.122.7005.2334.110 43-Serviços de Publicidade Legal 60.000,00

TOTAL 148.000,00
Artigo 2º - O valor do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo anterior será coberto com
recursos da anulação e redução da seguinte dotação do Orçamento vigente:
01.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.02 DIRETORIA DA CÂMARA
01.122.7005.2.258 Manutenção dos Serviços Administrativos
4.4.90.51.00.122.7005.2258.110 006-Obras e Instalações 148.000,00

TOTAL 148.000,00
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 12 de abril de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

DECRETOS

SECRETARIA DE HABITAÇÃO
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Decreto nº 2.732, de 07 de abril de 2011
(Nomeia a Comissão Organizadora da 3º Etapa do Circuito

Municipal de Natação 2011).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão
Organizadora  da 3ª Etapa do Circuito Municipal de Natação:-
ALEXANDRE FAUSTINO – Presidente;
WALTER MOREIRA – Vice-Presidente;
AUGUSTO VALÉRIO DE OLIVEIRA JUNIOR – Tesoureiro;
SANDRO OLIVEIRA DA CUNHA – Membro.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 07 de abril de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 2.733, de 07 de abril de 2011
(Nomeia a Comissão Organizadora do Evento Skate Radical).

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 Evento Skate Radical:-
ALEXANDRE FAUSTINO – Presidente;
WANDER MANOEL GONÇALVES – Vice-Presidente;
AUGUSTO VALÉRIO DE OLIVEIRA JUNIOR – Tesoureiro;
DENISE QUATUCCI NASSAR – Membro.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 07 de abril de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 2.734, de 08 de abril de 2011
(Dispõe sobre desapropriação e dá outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas pro lei,
D  E  C  R  E  T  A    :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de futura
desapropriação amigável ou judicial, as áreas de terras de propri-
edade de Wafar Empreendimentos Imobiliários Ltda., localizadas
na Fazenda Jacutinga, nesta cidade.
Local : Fazenda Jacutinga – Avaré/SP;
Proprietário  : Wafar Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Área 01 : 12,7050 hectares;
Valor: R$ R$ 1.331.484,00
Área 02 : 9,68 hectares.
Valor: R$ 1.014.464,00
Descrição Área 01 - Uma gleba de terras, contendo 12,7050
hectares, situada na “Fazenda Jacutinga”, situada nesta cidade
de Avaré-SP, confrontando em toda a sua integridade com Otávio
Ferreira por uma lado , Indalécio Dias Batista por outro lado, com
a estrada de Ezequiel Ramos e pelos fundos com a Fazenda
Caritas, pelas águas. Objeto da matricula nº 65.615 do CRI.
Descrição Área 02 - Uma gleba de terras, contendo 9,68 hecta-
res, situada na “Fazenda Jacutinga”, situada nesta cidade de
Avaré-SP, dentro das divisas seguintes: começa no marco de
pedra cravado na margem direita da estrada que desta cidade vai
a Ezequiel Ramos, segue por essa estrada na extensão de 140,80
metros, faz canto e segue à diareita dividindo com Mahmud Sacre
até a água da Jacutinga ou Tijuco Preto na extensão de
814,00metros, até a água onde há um marco de cambará, faz
canto e desce pela margem da dita água confrontando com a
Fazenda Caritas ou Paraíso, até encontrar terras de Joaquim
Canhoto, na extensão de 110,00 metros, faz canto e sobe á
direita, dividindo com o mesmo Canhoto na extensão de 726,00
metros até o marco de Pedra onte teve principio. Objeto da matri-
cula nº 65.614 do CRI.
Artigo 2º - As despesas decorrentes com a aplicação deste Decre-
to, correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente.
Artigo 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 08 de abril de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto nº2.737, de 08 de Abril de 2011.
(Dispõe sobre homologação de enquadramento do quadro de
Magistério, de acordo com a lei Complementar nº 45 de 01 de

Abril de 2004)

ROGELIO BARCHETI URREA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei
Considerando, que o Decreto nº 2071de 15 de Maio de 2009,
efetivou o enquadramento na Tabela de vencimentos para promo-
ção, Anexo II da Lei Complementar nº 45/2004 a diversos servidores,
conforme constou dos anexos que acompanharam o tal decreto;
Considerando, que foi constatado um equívoco quanto ao
enquadramento da servidora Sandra Regina V. da Silva;
Considerando, que a servidora supra mencionada a partir de
1º de Março de 2011 adquiriu o regular direito ao enquadramento
anteriormente equivocado;
D e c r e t a : -
Artigo 1º – Em relação a servidora Sandra Regina V. Da Silva,
torna o Decreto nº 2071, de 15 de Maio de 2009 sem efeito.
Artigo 2º – Fica o Departamento de Recursos Humanos e Gestão
de Pessoal autorizado a proceder a compensação dos valores
pagos indevidamente, de forma fracionada, no mesmo número de
parcelas em que a vantagem indevida foi paga.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto n.º 2.738, de 11 de abril de 2011
(Dispõe sobre alteração do Artigo 1º do Decreto nº 2.692, de

16 de março de 2011 e adota outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - O Artigo 1º do Decreto nº 2.692, de 16 de março de
2011, ficará com a seguinte redação:
“Artigo 1º - Fica prorrogado o prazo para pagamento da 1ª
parcela semestral com 10% de desconto e do pagamento
da parcela única com 20% de desconto do IPTU/2011 até o
dia 06 de maio de 2011.”
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Avaré, aos 11 de abril de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

RETIRE GRATUITAMENTE O SEMANÁRIO
OFICIAL DA ESTÂNCIA  TURÍSTICA DE

AVARÉ NO PAÇO MUNICIPAL, CENTRO
ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

Decreto n.º 2.739, de 13 de abril de 2011.
(Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal interi-

no, 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 nomeada interinamente para o cargo de SECRE-
TÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, criado pela Lei Comple-
mentar nº 50, de 07 de janeiro de 2005, combinada com a Emen-
da à Lei Orgânica n.º 1, de 19 de janeiro de 1.993, a Senhora
GIANI MARIA CEGARRA AREDES PEREIRA, retroagindo seus
efeitos para de 05 de abril de 2011
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de hoje.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de abril de 2011.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto nº 2741, de 11 de abril de 2011
(Dispõe sobre criação de vagas em concurso público e dá

outras providências.)

ROGELIO BARCHETI URREA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a : -
Artigo 1º- Ficam elevadas em mais 2 (duas) unidades, o número
de vagas de Enfermeiro, constante do Edital de Convocação do
Concurso Público nº 001/2010, homologado pelo Edital nº 001/
2010 de 11 de Maio de 2010 publicado em 15 de Maio de 2010.
Artigo 2º- Ficam elevadas em mais 6 (seis) unidades, o número de
vagas de Servente (Limpeza), constante do Edital de Convocação
do Concurso Público nº 001/2010, homologado pelo Edital nº 001/
2010 de 11 de Maio de 2010 publicado em 15 de Maio de 2010.
Artigo 3º- Fica elevada em mais 01 (uma) unidade, o número de
vagas de Auxiliar de Consultório Dentário-PSF, constante do Edital
de Convocação do Concurso Público nº 003/2010, homologado
pelo Edital nº 003/2010 de 22 de Junho de 2010 publicado em 26
de Junho de 2010.
Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de abril de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

ALISTAMENTO MILITAR
JOVENS QUE NASCERAM EM 1993:

Compareçam à Junta de Serviço Militar, no pe-
ríodo de 02 de Janeiro à 30 de abril de 2011.

Rua Sergipe, nº1370 – Centro – Avaré SP
Horário: de 2ª à 5ª feira, das 08h00 às 11h00

e das 13h30 às 16h00.
Documentos Necessários:
a) Certidão de Nascimento (original e xérox)
b) R.G.
c) CPF (se tiver)
d) 02 fotos 3x4
e) Declaração da escola
Atenção: Cidadãos que estiverem em débi-
to com o serviço militar (que nunca se alis-
taram, compareçam à Junta de Serviço Mili-
tar para regularizar sua situação).

Decreto nº 2.742, de 15 de abril de 2011
(Autoriza o Executivo Municipal a efetuar adiantamento de

recursos financeiros destinados a realização da 2ª Festa do
Peão de Avaré.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A:-
Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar adian-
tamento de recursos financeiros, nos termos da Lei nº 1.466, de
15 de abril de 2011, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta
mil reais), para realização da 2ª Festa do Peão de Avaré.
Parágrafo Único– O valor a ser desembolsado será repassado
a comissão organizadora designada através do Decreto nº 2726,
de 05 de abril de 2011.
Artigo 2º – As despesas decorrentes da execução desta Lei, a
cargo do Município, onerarão as dotações consignadas no Orça-
mento vigente: 14.02.00-3.3.90.39.00-20.606.6001.2321.
Artigo 4º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos a 13 de abril de 2011.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, 15 de abril de 2.011

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
Prefeito
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Decreto nº 2.735, de 08 de Abril de 2011
(Dispõe sobre homologação de enquadramento do quadro de Magistério, de acordo com a lei

Complementar nº 45 de 01 de Abril de 2004)

ROGELIO BARCHETI URREA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei
Considerando, a determinação do artigo 83 da Lei Complementar nº 45/2004, onde relata que os
servidores da Secretaria Municipal da Educação, ocupantes dos cargos de provimento efetivo
serão automaticamente enquadrados;
Considerando, relatório final apresentado pela Comissão de Enquadramento do Magistério:
D e c r e t a : -
Artigo 1º – Ficam enquadrados na Tabela de Vencimentos para promoção, Anexo II da lei Comple-
mentar nº 45/2004, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 139 de 22 de Fevereiro
de 2011, os servidores abaixo relacionados:

Artigo 2º – Fica homologado o relatório na Tabela de Vencimentos.
Artigo 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de
Março de 2011.

ROGELIO BARCHETI UREA
PREFEITO

Decreto nº 2.736, de 08 de Abril de 2011
(Dispõe sobre homologação de enquadramento do quadro de Magistério, de acordo com a lei

Complementar nº 45 de 01 de Abril de 2004)

ROGELIO BARCHETI URREA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
Considerando, a determinação do artigo 83 da Lei Complementar nº 45/2004, onde relata que os
servidores da Secretaria Municipal da Educação, ocupantes dos cargos de provimento efetivo
serão automaticamente enquadrados,
Considerando, relatório final apresentado pela Comissão de Enquadramento do Magistério:
D e c r e t a : -
Artigo 1º – Ficam enquadrados na Tabela de Vencimentos para promoção, Anexo II da lei Comple-
mentar nº 45/2004, os servidores abaixo relacionados:

Artigo 2º – Fica homologado o relatório na Tabela de Vencimentos.
Artigo 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de
Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI UREA
PREFEITO



Convocação
O Presidente do Conselho Municipal de Pessoas Portadoras de
Deficiência (CMPPD), Sr. José Ricardo Cegarra,  convoca o/a
Conselheiros e Suplentes  ,  para  Reunião Extraordinária
que será realizada no dia 25/04/11 às 15:00h , na sala dos Con-
selhos Muncipais, sito à rua Rio Grande do Sul, 1750 – fundos.
Pauta:
- Discussão referente a Seminário de Inclusão

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

antecedencia
e-mail:secmunicipais@hotmail.com

Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal da Pessoal Portadora de
Deficiência – CMPPD
Lei Estadual nº 7853/1989

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

TELEFONES DOS PONTOS DE TÁXI
Ponto Telefone Endereço

São João 3732-0111 Rua Maranhão

Santa Cruz 3731-2283 Rua São Paulo

São Benedito 3732-1772 Rua Mato Grosso (Igreja São Benedito)

São Cristóvão (mercado) 3732-0333 Praça da Independência (Rua Sta. Catarina)

Central (matriz) 3732-0999 Rua Domiciano Santana

Santa Casa 3732-1669 Rua Mato Grosso x Rua Paraíba

Rodoviária 3733-0449 Terminal Rodoviário

INEDITORIAIS
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RETIRE GRATUITAMENTE O SEMANÁRIO
OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

NO PAÇO MUNICIPAL, CENTRO
ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.
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S H O W S :

A 2ª Festa do Peão de
Avaré, realizada pela
Prefeitura Municipal,
Comissão Organizadora e
Total Shows, chega ao
seu final neste domingo,
como o show da dupla
Milionário e José Rico e
uma monumental queima
de fogos. Já passaram
pelo palco da grande fes-
ta nomes consagrados do
cenário musical nacional,
como Menino de Goiás,
Gian e Giovani, Charlie
Brown Jr., André e Adri-
ano, Michel Teló, o fura-
cão Cláudia Leite e Mar-
cos e Belutti.

No domingo aconte-

Milionário e José Rico encerram
amanhã a Festa do Peão 2011

ceu a tradicional Caval-
gada, que contou com a
presença de numerosas
comitivas, cavaleiros e
amazonas, de Avaré e
toda a região. Todas os
integrantes das comitivas
receberam troféus de
participação.

Além da grande in-
fra-estrutura da festa,
que conta com parque de
diversões, mini shopping,
bailão em local coberto,
praça de alimentação
com 150 barracas e óti-
mos shows, o evento
também contou com ro-
deios em touros e cava-
los, amador e profissio-

nal, abrilhantados pelas
presenças das Compa-
nhias de Rodeio Paulo
Emílio (a maior compa-
nhia de touros do país),
3B e Dominguinhos de
Fartura (considerada a
maior do Brasil em ro-
deio de cavalos).

Waltinho dos Santos,
o maior locutor de rodei-
os do país, completou
com chave de ouro esse
time de peso, que está
fazendo da 2ª Festa de
Boiadeiro de Avaré,
uma das maiores do
país, não ficando nada a
dever para Barretos e
Jaguariúna.

Meninos de GoiásMichel Teló

Gian e Giovani Charlie Brown Jr. André e Adriano
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L E G I S L A T I V O :

Ocorreu nesta última
sexta-feira, 15, em Ava-
ré, na Câmara Municipal,
o 15º Ciclo de Debates
com Agentes Políticos e
Dirigentes Municipais,
uma série de encontros
que tem como principal
objetivo orientar e escla-
recer os agentes políticos
sobre temas que ocasio-
nam rejeição de contas e
emissão de pareceres
desfavoráveis. A realiza-
ção do evento se deu gra-
ças aos esforços da Pre-
feitura Municipal  que,
com muita dedicação, vi-
abilizou esse tão valioso
evento para o município.

A cerimônia teve iní-
cio com a execução do
Hino Nacional, passando,
posteriormente, para os
discursos das autoridades
locais e, por fim, do dou-
tor José Paulo Nardone,
diretor da unidade regio-
nal de Bauru do Tribunal
de contas do Estado de
São Paulo, que falou so-
bre a importância e fina-
lidade da realização do
evento. O Ciclo contou
ainda com a presença de
prefeitos e representan-
tes de Câmaras de 17 ci-
dades do Estado do São
Paulo, além dos secretá-
rios municipais de Avaré.

Faz parte do calendá-
rio de 2011 aproximada-
mente 34 encontros pro-
gramados pelo Tribunal
de Contas do Estado de
São Paulo com os entes
fiscalizados, como prefei-
turas, câmaras munici-
pais, autarquias e empre-
sas de economias mistas,
abrangendo os 644 muni-
cípios do Estado. Avaré
é a terceira cidade a re-
ceber o evento do TC,

Avaré recebe o 15º Ciclo de Debates
promovido pelo Tribunal de Contas do Estado

Antônio Donisete Stancari, Rafael Ribeiro Calegari Gomes, Luciana Maria Assad e Márcio Eduardo Perassol
Fernandes,, agentes de fiscalização do TCE

que acontecerá  no Ple-
nário Eruce Paulucci da
Câmara Municipal. De
acordo com o Diretor da
Unidade Regional de
Bauru, José Paulo Nar-
doni, “este ano os técni-
cos do Tribunal de Con-
tas estarão abordando,
em especial, os seguintes
temas: gestão de contra-
tos e terceirização de ser-
viços, saúde, terceiro se-
tor e precatórios”. Medi-
ados, respectivamente,
pelos agentes de fiscali-
zação e responsáveis por
suas equipes técnicas,
Luciana Maria Assad,
Márcio Eduardo Perassol
Fernandes, Rafael Ribei-
ro Calegari Gomes e An-
tonio Donisete Stancari.

O Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo,
órgão auxiliar ao Poder
Legislativo no controle
externo, procura por
meio desses encontros,
além de prosseguir em
sua missão fiscalizadora,
cumprir também seu pa-
pel pedagógico, esclare-
cendo os administrado-
res municipais para uma
gestão mais eficiente e
prestando orientações
acerca dos temas anun-
ciados, com um caráter
preventivo.

A participação é gra-
tuita e independe de pré-
via inscrição, lembrando
que prefeitos, presidentes
de Câmaras e demais
agentes públicos, na qua-
lidade de responsáveis
pelos balanços a serem
apresentados, terão a
oportunidade de verem
esclarecidos pontos de
interesse para a correta
prestação de contas a
que estão sujeitos.

O Programa Banco do
Povo é uma parceria en-
tre as prefeituras e o go-
verno de São Paulo, que é
administrado pela Secre-
taria de Estado Emprego
e Relações do Trabalho.

Em Avaré, nesta par-
ceria a Prefeitura entra
com 10% e o governo do
Estado com 90% dos re-
cursos destinados ao
município. Cabe à Pre-
feitura a responsabilida-
de da infra-estrutura e
funcionários para que o
banco possa funcionar no
município. Os recursos
são destinados a empre-
endedores (pessoas físi-
ca e jurídica), que resi-
dam no município há mais
de dois anos. Os limites
oferecidos pelo banco
variam de R$ 200,00 à
R$ 7.500,00 à taxa de ju-

Programa Banco do Povo em Avaré oferece
créditos aos microempreendedores

E M P R É S T I M O :

ros de 0,7% ao mês.
Para que o empreende-

dor consiga uma linha de
crédito fixo ou de capital de
giro no Banco do Povo,
este precisa ter um fatura-
mento bruto mensal de no
máximo R$ 20 mil, totali-
zando R$ 240 mil ao ano.
Morar no município há mais
de 2 anos é mais um dos
critérios necessários para a
liberação do crédito. Após
análise do agente de crédi-
to, cabe ao banco definir o
limite a ser liberado para
cada empreendedor.

O auditor Aparecido
Antonio Marconato este-
ve no município nesta se-
gunda e terça-feira, res-
pectivamente, dias 11 e 12
de abril,  com o intuito de
aferir as operações con-
cedidas e também rene-
gociar as operações de

clientes inadimplentes, jun-
tamente, com a agente de
crédito do município, Re-
giane Arruda Daffara.

 O sucesso do Progra-
ma Banco do Povo ajuda
a elevar o prestígio do
município, pois o financi-
amento concedido aos
empreendedores gera um

crescimento substancial
na geração de empregos
e traz maiores investi-
mentos para a cidade. Os
interessados podem en-
trar em contato com o
banco pelos telefones
(14) 3731-2657 ou 3732-
6101 e pelo e-mail
www.bancodopovo.sp.gov.br.

Agente de Crédito Regiane Arruda Daffara e o Auditor
do Banco do Povo Aparecido Antonio Marconato
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A encenação da Pai-
xão de Cristo em Ava-
ré, contando a história
de Jesus, desde a anun-
ciação, passando por
várias fases históricas,
como o batismo, a ten-
tação de Cristo no de-
serto, o chamamento
dos apóstolos, os mila-
gres, a entrada em Je-
rusalém, a santa ceia, a
participação dos fari-
seus, a cena de Heró-
des e Pilatos, a traição
e morte de Judas, a pri-
são de Jesus no Jardim
das Oliveiras, a via sa-
cra, a crucificação e
ressurreição, será rea-

Paixão de Cristo acontece no dia 22

Encenação da Paixão de Cristo é uma das maiores atrações do calendário de eventos de Avaré

lizada na próxima sex-
ta-feira, 22, Sexta-Fei-
ra da Paixão.

A encenação da Pai-
xão de Cristo, evento que
já virou tradição e che-
ga ao seu sexto ano de
realização, terá início a
partir das 20h30, no
Campo Municipal (atrás
do Cristo Redentor). O
evento faz parte do Ca-
lendário Oficial de Even-
tos do Município  e este
ano faz parte da progra-
mação das comemora-
ções dos 150 anos de
aniversário de Avaré.

O evento envolverá
cerca de 220 pessoas

envolvidas direta e in-
deratamente na monta-
gem cênica, estrutura e
administrativa da ence-
nação, contando com
partipações especiais
de ent idades como
APAE – Associação de
Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais -;  Cia de
Artes Cênicas Gil Vi-
cente; Grupo de Teatro
Tomaladaca; alunos das
Oficinas Culturais José
Reis Filho de Avaré;
Colônia Espírita; repre-
sentantes da Faculdade
Aberta da Terceira Ida-
de; professores da Rede
Municipal de Ensino da

Prefeitura de Avaré;
funcionários da FREA;
Tiro de Guerra; alunos
da Escola Vitor Lampa-
reli; quinze professores
de Artes da Rede Mu-
nicipal de Ensino res-
ponsáveis pela orna-
mentação da cenogra-
fia; dos artistas plásticos
Flávio de Oliveira e
Adriana de Souza res-
ponsáveis pela pintura e
criação das imagens dos
quadros cênicos; e par-
ticipação das cantoras
avareenses Maria Fer-
nanda; Elaine Cruz; Lu-
ciana Tegani; Vanessa
Reis e Bruna Almeida.

De acordo com o
presidente da OAB-
Avaré (Ordem dos Ad-
vogados do Brasil), Cé-
sar Piagentini  Cruz,
Avaré se torno oficial-
mente Sede Regional
na aplicação do Exame
de Ordem. Foi fei ta
uma solicitação junto à
seccional de São Paulo

Exame da OAB será realizado em Avaré
A D V O C A C I A :

e encaminhadas as in-
formações dadas pelas
Faculdades de Direito,
FSP e EDUVALE, so-
bre o número de Ba-
charéis em Direito que
colam grau anualmente.

Juntamente com essa
documentação foram
encaminhados também
ofícios da Prefeitura,

Ficha Técnica
Direção Geral: Gilson Câmara
Direção de Artes: Regina A. Machado Chibani Bark
Direção Musical: Gabriel Arca
Técnico de Estúdio: Fernando Sanfa
Direção Administrativa: Therezinha Alves de Moraes
Secretaria Geral: Cinthia Brizola
Assistente de Secretariado: Regina Célia
Assessoria de Comunicação: Gumercindo Cas-
tellucci Filho
ELENCO PRINCIPAL:
Jesus Cristo: Adriano Albuquerque (o mesmo Cris-
to de edições anteriores...somente o ano de 2009
ele ficou de fora)
Maria: Maria Fernanda
Maria Madalena: Bruna Almeida
Diabo: Felipe Diego
João Batista: Rafael Montanha
Povo Base: Gabriela Constâncio; Tatiane de Oli-
veira; Jéssica Gonçalves e Alê Gimenez
Pilatos: Marcelo Ribeiro
Herodes:  Conrado Banwart Mortean
Judas: Juliano Roger

FREA e FACCA apoi-
ando a iniciativa e ofe-
recendo suas dependên-
cias escolares para que
possam ser realizados
os exames.

A luta da OAB-Ava-
ré obteve êxito, quando
na última terça-feira
um e-mail  foi encami-
nhado para a subseção

local informando que o
município foi incluído
como Sede Regional no
Estado de São Paulo,
onde se realizará os
Exames de Ordem dos
Advogados do Brasil.
O dr. João Francisco
Prado foi indicado para
ser o coordenador da
subseção local.
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No último domingo
aconteceu em Avaré o
evento denominado “Do-
mingo Radical”, na Pista
de Skate “José Rodrigo
Suman”, localizada na
Avenida Misael Euphrá-
sio Leal, em frente da
Câmara Municipal, even-
to que contou com de-
monstrações de jiu-jitsu,
luta de braço, boxe, ca-
poeira e skate.

A Reverse Board
Shop realizou um campe-
onato para os praticantes
de skate nas categorias
infantil, mirim e iniciante,
que foi julgado por atle-
tas profissionais convida-
dos, com premiação até

Realizado com sucesso o “Domingo Radical”
na Pista de Skate “José Rodrigues Suman”

o quinto lugar. Um pro-
fessor mostrou ao públi-
co um pouco de cada
modalidade esportiva.

O evento também
contou com a presença
da banda de hip hop ska-
teboard Revolta 5.73, de
Campinas, além de gin-
canas e sorteios de brin-
des. O Domingo Radical
foi uma iniciativa de atle-
tas e empresários ligados
ao esporte com total
apoio da Prefeitura Mu-
nicipal e da Secretaria
Municipal de Esportes.

Construída no estilo
Street Style, a pista conta
com obstáculos que simu-
lam a prática de manobras

que podem ser feitas em
uma rua comum, onde os
praticantes utilizam a ar-
quitetura da cidade, por
exemplo, bancos, escadas
e corrimãos e o calçamen-
to (elementos do mobiliá-

rio urbano) como obstácu-
los para executar suas
manobras e se expressar.
Ali podem ser praticadas
manobras como variações
de flip, aéreo, no corrimão,
entre outras.

Manobras radicais realizada durante o evento

Rodrigo, Dedi e Bi estiveram à frente do evento

Em mais uma parceria
com a Prefeitura Munici-
pal, a quarta edição do Bike
Route, encontro de moto-
ciclistas organizado pelo
Libertáguias Motoclube, foi
realizado com sucesso em
Avaré, de 8 a 10 de abril,
na Praça Prefeito Romeu
Bretas (Concha Acústica).

O evento contou com
shows de artistas avare-
enses e também de outras
regiões, com entrada
franca. O Bike Route pro-
porcionou muita diversão
e lazer a toda a popula-
ção avareense e, principal-
mente, aos amantes do
motociclismo, contando
com a participação de 300
motoclubes, de todo o
Brasil e até mesmo de
outros países.

Bike Route marcou o final de semana em Avaré
E N C O N T R O   D E   M O T O C I C L I S T A S :

O Bike Route reuniu centenas de motociclistas em Avaré

O evento contou com uma equipe da Campanha
“Doe Órgão, Salve Vidas”

Na noite de sexta acon-
teceu os shows com as
bandas Mad 4 Cad e Mad
Max. No sábado, shows
com as bandas Rainha Ple-
be, Galatas, Gozz, home-

nagem a Rodrigo Suman,
e Creedence Cover.  No
domingo o público foi brin-
dado com shows com as
bandas Madame Tekila e
Velho Roqueiro.

A novidade deste ano
ficou por conta de uma
Unidade Móvel do Hospi-
tal Amaral Carvalho de
Jaú, que trouxe informa-
ções sobre  a prevenção e

tratamento de câncer ute-
rino, além de realizar exa-
mes de papanicolau gratui-
tos para as mulheres pre-
sentes.  Houve também a
presença de uma equipe
do Hemonúcleo do Hospi-
tal Amaral Carvalho, que
realizou cadastramento de

doadores de medula óssea.
O evento contou ainda
com uma equipe da Cam-
panha “Doe Órgãos, Sal-
ve Vida”, que recebe total
apoio do Libertárguias.

FONTE E FOTOS:
Secretaria Municipal de

Comunicação
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CONCURSO PÚBLICO 01/2010
FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARE

RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 52/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os clas-
sificados no Concurso Público nº 001/2010, homologado pelo
Edital nº 001/2010 de 11/05/2010, para o cargo de Escriturário
(antigo Auxiliar Administrativo) no cargo e classificação abai-
xo descritos, para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, consideran-
do o Programa de Planejamento Familiar na rede de serviços do
SUS com a implantação do Centro de Atenção Integrada a Saúde
da Mulher, no Departamento de Recursos Humanos, situado a
Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
10º RENATO GOMES DE MATTOS MIRANDA FILHO
Estância Turística de Avaré, 12 de Abril de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 053/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os clas-
sificados no Concurso Público nº 001/2010, homologado pelo
Edital nº 001/2010 de 11/05/2010, para o cargo de Enfermeiro
nas classificações abaixo descritos, para comparecer no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação
deste Edital,  considerando o Programa de Planejamento Familiar
na rede de serviços do SUS com a implantação do Centro de
Atenção Integrada a Saúde da Mulher, no Departamento de Re-
cursos Humanos e Gestão de Pessoal,  situado a Rua Rio Grande
do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
ENFERMEIRO
Class. Nome
04º BRUNA DE FATIMA NOGUEIRA
05º MARIANA CRISTINA CAMARA
Estância Turística de Avaré, 12 de Abril de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO ENFERMEIRO
Compreende em planejar, organizar, supervisionar e executar os
serviços de enfermagem em postos de saúde e unidades
assistenciais, bem como participar da elaboração e execução de
programa de saúde pública, visando atender legislação pertinente.
REQUISITO Ensino Superior Completo e Registro no COREN.
CARGA HORÁRIA 30 horas semanais

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 054/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados Con-
curso Público nº 001/2010, homologado pelo Edital nº 001/2010
de 11/05/2010, para o cargo de Servente (Limpeza), a compa-
recerem no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data
da publicação deste Edital, , considerando o término de contrato
de trabalho por prazo determinado dos auxiliares de limpeza, nas
unidades de saúde, escolares e assistenciais; no Departamento
de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio
Grande do Sul nº 1810 no Centro Administrativo.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
38º RODOLFO VALENTIN RILLO
39º ADELIA LUZIA CAMPOS
40º MARILENE PESENTE
41º IVANILDA ZAMONEL MORI
42º ROSANA MARTINS DA COSTA
43º NILCE APARECIDA DA SILVA JUSTINO
Estância Turística de Avaré, 13 de Abril de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO

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

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO ESCRITURÁRIO
Compreende em executar serviços gerais de escritório, das di-
versas unidades administrativas, tais como a classificação de
documentos e correspondência, transcrição de dados, lança-
mentos, prestação de informações, arquivos, informática em ge-
ral e atendimento ao público. Executa tarefas afins designadas
pela chefia imediata.
REQUISITO Ensino Médio Completo.
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº057/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os clas-
sificados no Concurso Público nº 001/2010, homologado pelo
Edital nº 001/2010 de 11/05/2010, para o cargo de Cozinheiro,
na classificação abaixo descrita, para comparecerem no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos, situado a
Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
83º LUCIANA APARECIDA GROSSKOFFE MOREIRA
84º LUCIANA APARECIDA ROSA
85º ADRIANA APARECIDA CARVALHO
Estância Turística de Avaré, aos 13 de Abril de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 058/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados no
Concurso Público nº 007/2010, publicado em 30/10/2010, ho-
mologado em 06/01/2011, publicado em 08/01/2011, para o em-
prego público de Professor de Educação Básica I, conforme
classificação abaixo descrita; para comparecerem no prazo má-
ximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste
Edital, considerando o não comparecimento do 45º, 47º, 49º, 50º,
52º, 53º classificado, e desistência do 44º, 48º e 51º classifica-
do bem como suprir vagas de salas provisórias; no Departamento
de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio
Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
54º SIMONE DE FATIMA BENEDITE
55º VALQUIRIA APARECIDA DE BARROS
56º MARIA CAROLINA MELO
57º MICHELLE ALINE DOS SANTOS
58º LEDA MARIA DINIZ YOYART
59º SILVIA APARECIDA LUIZ
60º JULIANA DA SILVA TAVARES
61º PATRICIA RIBEIRO GARCIA
62º MARIA CELIA DE CAMPOS MENCK
Estância Turística de Avaré, 13 de Abril de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
E 045/2004
DENOMINAÇÃO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
Compreende os cargos que se destinam a regência de classe de
creche, educação infantil, ensino fundamental, suplência I (EJA),
bem como a execução de trabalhos relativos a implementação
das grades curriculares e a coordenação de disciplinas.
REQUISITO Ensino Médio Completo com habilitação para o
magistério e/ou curso de Licenciatura Plena em Pedagogia.
CARGA HORÁRIA 24 horas semanais sendo 20 horas-aula
de trabalho com aluno e 4 horas-aula de trabalho pedagógico,
sendo 2 horas-aula de trabalho coletivo e 2 horas-aula em local
de livre escolha.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 060/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados no
Concurso Público nº 006/2010, publicado em 30/10/2010, ho-
mologado em 06/01/2011, publicado em 08/01/2011, para o cargo
de Professor de Educação Básica I, conforme classificação
abaixo descrita; para comparecerem no prazo máximo de 05 (cin-
co) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, consi-
derando a substituição do 72º classificado; no Departamento de
Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande
do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
110º GILMARA ABRU VIANA
Estância Turística de Avaré, 13 de Abril de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO

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

FALECIMENTOS
FALECIMENTOS PERÍODO DE

26/03/11 A 05/04/2011

ISAIAS JACINTHO
*11/10/1954 +26/03/2011

EUNILDA PEREIRA DE ANDRADE
*30/05/1925 +26/03/2011

ALDO BRANDI
*09/10/1927 +27/03/2011

ANA MARIA DIAS
*01/11/1951 +27/03/2011

MARIA FELIPPETTI PRATO
*04/02/1926 +27/03/2011

RAISSA APARECIDA DE MORAES
*26/09/2010 +28/03/2011

ANTONIO APARECIDO DIAS
*25/02/1953 +28/03/2011

ILDA DE ALMEIDA MOREIRA
*03/06/1945 +28/03/2011

JOSE CARLOS DA COSTA RIBEIRO
*21/03/1943 +27/03/2011

OTTILIA NUNES
*25/07/1920 +29/03/2011
JOÃO FELICIO VIACELI
*11/10/1949 +29/03/2011

VERA LUCIA MARCOLINO
*21/01/1957 +29/03/2011

PAULO ANACLETO COSTA
+29/03/2011

ALZIRA POGGI
*03/01/1925 +30/03/2011
BENEDICTO ZANDONA
*07/12/1930 +30/03/2011

MARIA DO CARMO CIRILO GUIMARÃES
*25/12/1949 +30/03/2011

ADRIANA DE ALMEIDA PERNAMBUCO
+30/03/2011

MERCEDES GARCIA ZEQUI
*17/11/1920 +31/03/2011

ROSENDO PAULO DE SOUZA
*25/02/1967 +04/04/2011

DIRCE ATHANAZIO FERRARI
*02/08/1936 +04/04/2011

JOÃO ALVES DE OLIVEIRA
*10/12/1925 +05/04/2011

TEREZA AUGUSTO
*06/06/1935 +05/04/2011

Nessa época aumenta-se o consumo do chocola-
te e do pescado e para garantir o bem estar é impor-
tante estar atento a alguns cuidados na hora de ad-
quirir esses alimentos. Dicas:

Chocolates:
Para a compra dos chocolates atenção ao local onde

estão armazenados, devem estar em local fresco e are-
jado, sem contato direto da luz solar e umidade. A em-
balagem deve estar lacrada, íntegra, sem furo ou amas-
sada. Verifique no rótulo as informações obrigatórias:
data de validade, nome e endereço do fabricante, bem
como informação nutricional. Também deve conter a
informação acerca dos ingredientes do produto, pois
algumas pessoas não podem ingerir, por exemplo,
açúcar ou glúten. Em caso de inclusão de brinquedos
no interior do produto, o consumidor deve checar se a
embalagem traz o selo do INMETRO e a idade reco-
mendável para o mesmo.

Pescados:
Na hora da compra verifique o tipo de conservação

que é diferente para salgado e seco, congelado ou
fresco. Confira:

Salgados e secos:
O produto deve ser armazenado em local limpo,

protegido de poeira e insetos; Verifique se não há pre-
sença de mofo, ovos ou larvas de moscas, manchas
escuras ou avermelhadas, limosidade superficial,
amolecimento e odor desagradável, que indicam que
o produto não está bom para o consumo; Quando ven-
dido embalado, deve apresentar no rótulo a denomi-
nação de venda, data de validade, país de origem,
prazo de validade, selo de inspeção federal e outras
informações obrigatórias.

Peixe congelado:
Verifique se o produto está armazenado na tem-

peratura de conservação informada pelo fabricante
na embalagem; Os produtos não podem estar amo-
lecidos ou com acúmulo de líquidos, sinal de que
passaram por um processo de descongelamento. A
presença de gelo ou muita água indica que o balcão
foi desligado ou teve sua temperatura diminuída tem-
porariamente.

Peixe fresco:
Deve estar livre de: contaminantes físicos (areia,

pedaços de metais, plásticos e/ou poeira), químicos
(combustíveis, sabão e/ou detergentes) e biológicos
(bactérias, vírus e/ou moscas; Deve estar conserva-
do sob refrigeração ou sobre uma espessa camada
de gelo.

Frutos do mar:
Crustáceos: Devem ter aspecto geral brilhante, úmi-

do; corpo em curvatura natural, rígida, patas firmes e re-
sistentes; pernas inteiras e firmes; carapaça bem ade-
rente ao corpo; coloração própria à espécie, sem qual-
quer pigmentação castanha; não apresentar coloração
alaranjada ou negra na carapaça e apresentar olhos vi-
vos, destacados, cheiro próprio e suave.

Caranguejos e siris: Devem estar vivos e vigoro-
sos; possuir cheiro próprio e suave; aspecto geral bri-
lhante, úmido; corpo em curvatura natural, rígida, pa-
tas firmes e resistentes; pernas inteiras e firmes; ca-
rapaça bem aderente ao corpo; coloração própria à
espécie, sem qualquer pigmentação estranha e de-
vem apresentar olhos vivos, destacados.

Mariscos: Devem ser expostos à venda vivos, com
valvas fechadas e com retenção de água incolor e lím-
pida nas conchas; apresentar cheiro agradável e pro-
nunciado; ter a carne úmida, bem aderente à concha,
de aspecto esponjoso, de cor acinzentada-clara nas
ostras e amarelada nos mexilhões.

Utilize estas dicas e tenha uma boa Páscoa!

PROCON ORIENTA:
PESCADOS E CHOCOLATES

SAIBA COMO FAZER
MELHORES ESCOLHAS

GRUPO RENASCER - AVARÉ
Reuniões Quarta-Feira às 20:00 horas

Rua Minas Gerais, 983
(entrada pela Distrito Federal perto da Santa Casa)

RETIRE GRATUITAMENTE O
SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE AVARÉ NO PAÇO
MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO

E NAS BANCAS.

COMUNICADO
Fica autorizada o cadastro junto a Vigilância Sani-
tária, a Empresa Farmabula Drogaria LTDA ME, si-
tuada a Rua Rio Grande do Sul, 1.666, Centro , ins-
crita no CNPJ 10.712.749/0001-5 neste Município,
para comercialização dos seguintes medicamentos
de controle especial da portaria 344 de 12 de maio
de 1.998:
03 cx de Stavigile ( modafinila) 200mg com 30 comprimidos
03 cx de Stavigile (modafinila ) 100mg com 30 comprimidos
O estoque máximo mantido na Drogria deverá ser
conforme o descrito.
Prefeitura da Estância Turistica de Avaré,02/02/2011

Isabel Cristina Silva Oliveira
Diretora da Visa Municipal  
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Avaré marcou presen-
ça no IX Educa Brasil –
Encontro Nacional de se-
cretários municipais de
educação, ocorrido entre
os dias 10 e 13 de abril e
considerado o maior even-
to nacional sobre o tema.

Fruto do brilhante tra-
balho desenvolvido pela
secretária de educação
Lúcia Helena Lélis Dias,

Avaré recebe o troféu Palma de Ouro no IX Educa Brasil
M Ú S I C A :

juntamente com sua equi-
pe pedagógica e, com to-
tal apoio do Governo
Municipal, a cidade rece-
beu o Troféu Palma de
Ouro, que premia os 100
melhores secretários de
educação do país. Esta é
mais uma prova de que
educação de qualidade,
somente se constrói com
muito carinho e dedica-

ção, atributos que não
faltam a atual secretária.

O Educa Brasil está
há 20 anos promovendo
no território nacional esse
importante encontro,
onde destaca e homena-
geia as secretarias de
educação que mostraram
seu crescimento e desen-
volvimento. A escolha é
feita através de pesquisas

realizadas durante todo o
ano, onde o principal cri-
tério é o desenvolvimen-
to de cada secretaria,
além da análise de seus
projetos realizados e do
bom uso da verba públi-
ca, ou seja, dos 25% de
recurso da educação.

Esses dados são reti-
rados de páginas das
webs governamentais e

inúmeras fontes associa-
das à educação brasilei-
ra. A cada ano são des-
tacados 100 secretários
de Educação, estes con-
vidados a participar des-
se encontro tão especial
e receber o merecido
Prêmio Palma de Ouro.
Esse prêmio vem conso-
lidar e premiar todas as
conquistas e os avanços

alcançados na atual ges-
tão. Mostra ainda, que a
educação em Avaré está
no rumo certo e, com cer-
teza, tende a se tornar
uma das melhores do
Brasil. Hoje a cidade
está entre os 100 e, te-
mos certeza, de que num
futuro bem próximo esta-
rá entre as 10 primeiras
do país.

M Ú S I C A :

Formada há pouco
mais de um ano, a Ban-
da CN4 pretende des-
pontar no cenário do
pop-rock avareense lan-
çando composições pró-
prias e partindo para se
aventurar no concorrido
meio musical brasileiro.

O grupo é formado
por Emerson (vocal e
guitarra), Rodolfo (gui-
tarra), Thiago (baixo) e
Matheus (bateria), além
do promoter Diego que
vem dando aquela força
na divulgação inicial da
Banda CN4. Eles são
músicos atuantes que já
participaram de outras
formações de bandas na
cidade, e a sigla CN4
significa “começar de
novo”, sendo que o qua-
tro, é claro, representa o
número de integrantes.

Na bagagem dos ga-
rotos estão apresenta-
ções em festas juvenis
de escolas, a Fecovale,
festival de música da
Faculdade Eduvale, en-
tre outras exibições
sempre direcionadas ao
público fã da música

Banda CN4 é o mais novo nome do
cenário musical pop-rock avareense

Integrantes da Banda CN4

pop-rock. Tanto que as
duas canções demo gra-
vadas em estúdio apon-
tam para um estilo pró-
prio, bem ao gênero das
bandas atuais que des-
pontam nas rádios, tele-
visão e na internet.

“As músicas “Segre-
do” e “Bem Melhor” de-
verão ser postadas na in-
ternet em breve, talvez
após o nosso show de

lançamento, pois elas po-
deriam aparecer ao vivo
e com a participação da
galera avareense”, afir-
ma o vocalista Emerson.

A data para a pri-
mei ra  apresen tação
oficial em público é 26
de maio, uma quinta-
fe i ra ,  a  pa r t i r  das
20h30, no Teatro Mu-
nicipal “Dr. Octávio
Mora les  Moreno” ,

sendo que o ingresso
cus ta rá  apenas  R$
3,00 e  a  renda  será
toda  rever t ida  pa ra
cobrir  gastos com a
taxa do teatro e alu-
guel de equipamento
de som extra.

Colaboração: Assessoria
de Imprensa da Câmara
de Vereadores da Estân-
cia Turística de Avaré

Nos dias 16 e 17 de
março, os funcionários do
Estratégia da Saúde V e
da Vigilância Sanitária es-
tiveram na escola Eruce
Paulucci, para ensinar as
crianças os cuidados que
devem ter com a dengue.

Os funcionários da Vi-
gilância Sanitária, Henri-
que da Cruz Pinto e Ana
de Lourdes Meoni Naka-
mura, ministraram pales-

ESF V e Vigilância
Sanitária realizam

palestra sobre a dengue

Ouvidoria Municipal:

0800-7700133

S A Ú D E :

tras no períodos matuti-
no e vespertino, e apre-
sentaram métodos dife-
renciados no combate a
dengue.

A iniciativa do ESF
V foi coordenada pela
enfermeira responsável
Helen Edunisia Paisa e
supervisionada pelo co-
ordenador dos ESF´s
Juliano Tadeu Loureiro
Dias.
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Gênios dos traços satíricos
Fernandes e João Gomes rabiscaram na história da caricatura

GESIEL JÚNIOR

Berço de admiráveis
caricaturistas, como João
Gomes de Oliveira e Luis
Carlos Fernandes, Ava-
ré conserva no presente
mais valo-
res dessa
p r á t i c a
habilidosa
de dese-
nhar per-
sonagens
da vida
real, so-
b r e t u d o
políticos e
artistas, de
forma sa-
tírica em traços que
acentuam seus gestos,
vícios e hábitos particu-
lares.

A palavra caricatura
procede do italiano cari-
care (carregar, no senti-
do de exagerar, aumen-

tar algo em proporção) e
aparece usada pela pri-
meira vez na Idade Mé-
dia, em Bolonha, Itália, no
ano de 1646. Daí a dis-
torção e o uso de poucos
traços serem comuns

nessa ma-
neira de de-
senhar.

A prin-
cípio consi-
d e r a d a
mero di-
vertimento,
a caricatu-
ra tornou-
se impor-
tante ativi-
dade artís-

tica. Mãe do expressio-
nismo ela permite ao ar-
tista desvendar as im-
pressões que a índole e
a alma deixaram na face
do indivíduo.

Portanto, uma boa cari-
catura é aquela que conse-

“A caricatura é a
essência da
fisionomia e não
apenas a distorção
de uma figura
humana.
A caricatura é um
todo”.

Fernandes
O primeiro desenho

desse gênero publica-
do no Brasil foi uma
charge política de auto-
ria de Manuel de Araú-
jo Porto-alegre, em
1836 durante o período
regencial, sendo lem-
brado como o pioneiro
da caricatura nacional.
Por sua vez, a brasilei-

Entre nós
ra Nair de Tefé é tida
como a primeira mulher
caricaturista do mundo.

Em Avaré, o cartorário
João Gomes de Oliveira,
nascido em 1900, inaugu-
rou discretamente a arte
da caricatura fazendo con-
tornos fisionômicos engra-
çados. Artista autodidata,
ele desenhava tranqüilo e
sem alarde.

Segundo o cronista Is-
rael Dias Novaes, João
Gomes, de maneira geni-
al, caricaturava “e a apa-
rente facilidade do gêne-
ro corria a vizinhança, in-
teressava os amigos...
Não retinha os desenhos:
distribuía-os aos retrata-
dos ou simplesmente os
destruía”. Ele só guarda-

va os mais felizes – “so-
bretudo aqueles que, por
uma carga maior de co-
micidade, pudessem en-
fezar o modelo”, lembra.

Outro avareense dota-
do de genialidade no de-
senhar é Luis Carlos Fer-
nandes. Nascido em
1959, iniciou a carreira
numa banca de jornal,
onde brotaram seus esbo-
ços. Descoberto em
1981, deixou a terra na-
tal para atuar profissional-
mente na imprensa do
Grande ABC.

Tendo o lápis como
seu instrumento preferido,
Fernandes ilustrou a co-
leção “Castelo Ratim-
bum”, trabalho que lhe
rendeu o prêmio HQMIX

de “melhor livro ilustra-
do de 1997”.  Conquis-
tou, em 2001, o primei-
ro lugar em caricatura
no Salão Internacional
do Humor de Piracica-
ba, e desde então me-
receu prêmios em vá-
rias outras mostras
obtendo reconheci-
mento internacional.

FernandesJoão Gomes

gue captar aspectos da per-
sonalidade de alguém atra-
vés do jogo com as formas.

Incluem-se entre

seus cultores alguns no-
mes emblemáticos na
história das artes visu-
ais como Leonardo Da

Vinci e Goya. Ambos,
em suas épocas, culti-
varam a caricatura, ou
sofreram sua influência,

fixando habilmente os
caracteres e as ex-
pressões burlescas de
seus retratados.

Cazem Chaddad, Paulinho Novaes e
Misael Leal, em traços de João Gomes

Fidel Castro, Marina Silva
e Barak Obama, no lápis

de Fernandes
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O prazo para o paga-
mento da 1ª parcela e da
parcela única do IPTU/
2011 fica prorrogado para
o dia 6 de maio.

A Prefeitura de Ava-
ré informa aos contribu-
intes, que ainda não pa-

T R I B U T O S :

Ouvidoria Municipal:
0800-7700133

Prazo de pagamento do IPTU é prorrogado
garam nenhuma parcela
do IPTU/2011, que o pra-
zo para pagamento da 1ª
parcela e da parcela úni-
ca foi prorrogado para o
dia 6 de maio, mantendo
o desconto de 20% no
pagamento à vista e de

10 % no pagamento em
duas parcelas. A prorro-
gação do prazo se deu em
função do atraso na en-
trega dos carnês.

O contribuinte poderá
efetuar o pagamento do
seu carnê nas três agên-

cias do Banco Santander,
localizadas na Rua Rio
Grande do Sul nº1473, Rua
Rio Grande do Sul nº1810
(Centro administrativo do
município) e Rua Santa
Catarina nº 1381 (antigo
Banco Real).


