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O sorteio das 331 ca-
sas que aconteceria no
Campo do São Paulo Fu-
tebol Clube de Avaré, nes-
te domingo, 26, foi trans-
ferido para o Ginásio de
Esportes Kim Negrão, às
15h00. Os critérios de se-
leção dos inscritos deverão
seguir as determinações da
Caixa Econômica Federal,
entidade financiadora da
obra, que atenderá priori-
tariamente, na forma da lei,
às famílias mais necessita-
das, sendo elas: as residen-
tes em áreas de risco, mu-
lheres responsáveis pelo
domicílio, famílias com ido-
sos e famílias com porta-
dores de necessidades es-
peciais. Assim irão para o
sorteio comum 331 casas.
Página 02.

Sorteio de 331 casas será no
Ginásio de Esportes Kim Negrão

Começou a maior
Operação Tapa Buracos

de toda região
Começou na ter-

ça-feira em Avaré a
mega Operação Tapa
Buracos de toda his-
tória da cidade, onde
serão  apl icados
1.800 toneladas de
massa asfáltica, algo
jamais visto em toda
a região.

A operação co-
meçou pela Avenida
Donguinha Merca-
dante, passando de-

pois pela Avenida Go-
vernador Mário Co-
vas. Na data de on-
tem, a operação che-
gou ao Bairro Brabân-
cia ,  passando pelas
ruas  Álvaro  Lemos
Torres, Ananias Pires,
Pedro Machado No-
gueira, Heitor de Bar-
ros, Braz Camilo de
Souza, totalizando 54
toneladas  de  massa
asfáltica já aplicadas.

Balneário
Costa Azul

recebe
Prefeitura no
Bairro neste

sábado
O Projeto de Ação

Social Prefeitura no Bair-
ro, chega neste sábado ao
Balneário Costa Azul das
9h00 às 14h00, levando
aos moradores toda a es-
trutura da Prefeitura e Se-
cretarias Municipais, para
atender a população des-
ta localidade. Página 02.

Cultura premia
participantes do

3º Festival
Literário de Avaré

Página 16

Participantes
do Curso de
Modelista
recebem
certificado
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Mais de duas mil
pessoas
participam da
Cavalgada de
Aniversário de
Avaré

Página 20.



AVARÉ, 25 DE SETEMBRO DE 2010SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 4792

EXPEDIENTE
Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré, criado pela Lei
municipal nº 037/2001 e Registrado no Livro de Jornais Oficina

Impressora Empresas de Radiofusão e Agências Notícias sob nº 17
(dezessete) em 08.03.2004.

Esta é uma publicação semanal, com circulação aos sábados,
podendo ser retirada em bancas de jornais e repartições públicas.

Tiragem: 7.000 exemplares

ADMINISTRAÇÃO E REDAÇÃO:
Paço Municipal

Praça Juca Novaes, 1.169 - Avaré/SP
Fone (14) 3711-2500 | semanario@avare.sp.gov.br

PRESIDENTE - MARCELO JOSÉ ORTEGA
DIRETOR - GIVANILDO PEREIRA

REDAÇÃO E FOTOS
FERNANDO SANTOS - DENISSE COLELA RAMIREZ

IMPRESSÃO
Editora Vieira Aires Ltda.

Rua Alagoas, 2001 - Avaré/SP

CARTÕES DA ZONA AZUL
POSTOS DE VENDA
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Rua São Paulo c/ Rua Pernambuco
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Sorteio de 331 casas será no
Ginásio de Esportes Kim Negrão

O sorteio das 331 ca-
sas que aconteceria no
Campo do São Paulo
Futebol Clube de Avaré,
neste domingo, 26, foi
transferido para o Giná-
sio de Esportes Kim Ne-
grão, às 15h00. Os cri-
térios de seleção dos ins-
critos deverão seguir as
determinações da Caixa
Econômica Federal, en-
tidade financiadora da
obra, que atenderá prio-
ritariamente, na forma da
lei, às famílias mais ne-
cessitadas, sendo elas: as
residentes em áreas de
risco, mulheres respon-

H A B I T A Ç Ã O :

sáveis pelo domicílio, fa-
mílias com idosos e fa-
mílias com portadores de
necessidades especiais.
Assim irão para o sorteio
comum 331 casas.

Serão quatro urnas, a
primeira para os idosos
(idade igual ou superior
a 60 anos) que contem-
plará 10 casas, corres-
pondente a 3% do total;
além de mais 20% para
os suplentes (02 casas);
a segunda para pessoas
portadoras de necessida-
des especiais, que con-
templará 10 casas, cor-
respondente a 3% do to-

tal, além de mais 20%
para os suplentes (02
casas); a terceira para
pessoas que atenderam
acima de 03 critérios das
condicionalidades, sendo
o principal estar na faixa
de renda no valor de até
R$ 1.000,00 (um mil re-
ais), que contemplará
233 casas, correspon-
dente a 75% do total;
além de mais 20% para
os suplentes (43 casas)
e a quarta para pessoas
que atenderam 03 dos
critérios das condiciona-
lidades, sendo um desses
critérios estar na faixa de

renda no valor acima de
R$ 1.000,00 (um mil re-
ais) até R$ 1.395,00 (um
mil trezentos e  noventa
e cinco), que contempla-
rá 78 casas, correspon-
dente a 25% do total;
além de mais 20% para
os suplentes (15 casas).

A Prefeitura da Es-
tância  Tur ís t ica  de
Avaré deseja boa sor-
te a todos. Compare-
çam, não deixem de
viver esse momento
tão importante para
vida de todos vocês, o
sonho de conquistar a
casa própria.

Balneário Costa Azul recebe
Prefeitura no Bairro neste sábado
O Projeto de Ação

Social Prefeitura no
Bairro, chega neste sá-
bado ao Balneário Cos-
ta Azul das 9h00 às
14h00, levando aos mo-
radores toda a estrutura
da Prefeitura e Secreta-
rias Municipais, para
atender a população des-
ta localidade.

A Ç Ã O   S O C I A L :

Os moradores do
Balneário terão a sua
disposição, vários pro-
fissionais e servidores
públicos, dando orienta-
ções jurídicas, expedin-
do documentos, reali-
zando exames de saú-
de, eventos culturais e
esportivos, informação
sobre água e luz, tudo

rapidamente e sem bu-
rocracia.

Participarão do even-
to: Secretarias Munici-
pais, Câmara Municipal,

Polícia Militar, Tiro de
Guerra, Polícia Civil, Ce-
brac, Rotary Club Avaré
– Jurumirim e
CIHDOTT.
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Portaria Nº 027/2010
Nahscir Mazzoni Negrão, Diretor Presidente, do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré, no
uso das atribuições conferidas pelo Artigo 85, Inciso VI da Lei
Municipal nº 938 de 23 de maio de 2007, publicada no Semanário
Oficial do Município em 26 de maio de 2007, tendo em vista o que
consta no Processo nº 27/2010, referente à Concessão de
Pensão por Morte.
Resolve:
Conceder Pensão por Morte com proventos mensais inte-
grais a partir de 11 de Julho de 2010, a Srª LUZIA ALVES
MOREIRA, brasileira, viúva, portadora do RG 23.011.546-9 -
SSP-SP, CPF 316.006.268-66 e TÍTULO DE ELEITOR 121728101-
24, em razão do falecimento conforme óbito 11/07/2010 do ex-
servidor Sr. DAVI MOREIRA, brasileiro, casado, portador do RG
7.570.899, CPF 749.920.238-00, TÍTULO DE ELEITOR 121608001-
67 e PIS/PASEP 1.706.146.408-7, que era beneficiário de Apo-
sentadoria Compulsória neste Instituto conforme processo nº
05/2006 a partir de 01 de Junho de 2006, com proventos men-
sais integrais, com fundamentos no Artigo 37, inciso I da Lei
Municipal nº 938/2007 c.c. Art. 40, § 7º, inciso I da E.C. nº 41/
2003, e Art. 66 da Orientação Normativa MPS/SPS nº 02/2009.
Avaré, 23 de Setembro de 2010.

Nahscir Mazzoni Negrão  Rosana Marata da Veiga Mendes
Diretor Presidente            Coordenadora de Benefícios

Rua Ceará nº 1393 - FONE (14) 3732-3662
E-mail: avareprev@hotmail.com

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ

AVAREPREV
 ESTADO DE SÃO PAULO

INEDITORAIS

Portaria Nº 028/2010
Nahscir Mazzoni Negrão, Diretor Presidente, do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré, no
uso das atribuições conferidas pelo Artigo 85, Inciso VI da Lei
Municipal nº 938 de 23 de maio de 2007, publicada no Semanário
Oficial do Município em 26 de maio de 2007, tendo em vista o que
consta no Processo nº 14/2010, referente à Concessão de
Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição.
Resolve:
Conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo de Con-
tribuição com proventos mensais integrais ao tempo de contri-
buição a partir de 01 de Agosto de 2010, conforme portaria de
exoneração nº 871/2010, de 01 de Agosto de 2010, a Srª AN-
GELINA CELIA PANCHONI, brasileira, divorciada, portadora do
RG 8.909.612 – SSP-SP, CPF 891.967.918-53, TÍTULO DE ELEI-
TOR 12214340159 e PIS/PASEP 10817242462, Servidora Públi-
co do quadro de pessoal civil da Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Avaré, ocupante do cargo de PEB I, com proventos
mensais integrais ao tempo de contribuição, com fundamentos
CF em seu Artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, E.C. nº 41/2003 em
seu Artigo 6º e incisos, Lei Municipal nº 938/2007 em seus Arti-
gos. 26, inciso III e Artigo 47 e seus incisos e parágrafos.
Avaré, 23 de Setembro de 2010.

Nahscir Mazzoni Negrão Rosana Marata da Veiga Mendes
Diretor Presidente           Coordenadora de Benefícios

Portaria Nº 029/2010
Nahscir Mazzoni Negrão, Diretor Presidente, do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré, no
uso das atribuições conferidas pelo Artigo 85, Inciso VI da Lei
Municipal nº 938 de 23 de maio de 2007, publicada no Semanário
Oficial do Município em 26 de maio de 2007, tendo em vista o que
consta no Processo nº 15/2010, referente à Concessão de
Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição.
Resolve:
Conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo de Con-
tribuição com proventos mensais integrais ao tempo de contri-
buição a partir de 01 de Agosto de 2010, conforme portaria de
exoneração nº 873/2010, de 01 de Agosto de 2010, a Srª ODE-
TE APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA, brasileira, viúva, por-
tadora do RG 5.385.458 – SSP-SP, CPF 081.779.068-36, TÍTULO
DE ELEITOR 123844301-75 e PIS/PASEP 10555276349, Servidora

Público do quadro de pessoal civil da Prefeitura Municipal da
Estância Turística de Avaré, ocupante do cargo de PEB I, com
proventos mensais integrais ao tempo de contribuição, com fun-
damentos CF em seu Artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, E.C. nº 41/
2003 em seu Artigo 6º e incisos, Lei Municipal nº 938/2007 em
seus Artigos 26, inciso III e Art. 47 e seus incisos e parágrafos.
Avaré, 23 de Setembro de 2010.

Nahscir Mazzoni Negrão   Rosana Marata da Veiga Mendes
Diretor Presidente             Coordenadora de Benefícios

Portaria Nº 030/2010
Nahscir Mazzoni Negrão, Diretor Presidente, do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré, no
uso das atribuições conferidas pelo Artigo 85, Inciso VI da Lei
Municipal nº 938 de 23 de maio de 2007, publicada no Semanário
Oficial do Município em 26 de maio de 2007, tendo em vista o que
consta no Processo nº 16/2010, referente à Concessão de
Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição.
Resolve:
Conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo de Con-
tribuição com proventos mensais integrais ao tempo de contri-
buição a partir de 06 de Agosto de 2010, conforme portaria de
exoneração nº 903/2010, de 06 de Agosto de 2010, a Srª VERA
MARIA NOBREGA DA SILVA, brasileira, casada, portadora do
RG 4.749.159-0 – SSP-SP, CPF 103.866.828-01, TÍTULO DE ELEI-
TOR 118711750108 e PIS/PASEP 1082054601-9, Servidora Pú-
blico do quadro de pessoal civil da Prefeitura Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, ocupante do cargo de DIRETORA DE
ESCOLA, com proventos mensais integrais ao tempo de contri-
buição, com fundamentos CF em seu Artigo 40, § 1º, inciso III,
alínea “a”, §§ 3º e 17, Lei Municipal nº 938/2007 em seu Artigo
26, incisos I e III, Artigo 52 e 53.
Avaré, 23 de Setembro de 2010.

Nahscir Mazzoni Negrão   Rosana Marata da Veiga Mendes
Diretor Presidente             Coordenadora de Benefícios

COMUNICADO
ÀS PESSOAS QUE FORAM APROVADAS NA PROVA
PARA HABILITAÇÃO COMO ARRAIS AMADOR, FAVOR
RETIRAR SUAS CARTEIRAS EMITIDAS PELA MARI-
NHA. OS DOCUMENTOS ENCONTRAM-SE À DIS-
POSIÇÃO NA SECRETARIA DE TURISMO (AV. PAULO
NOVAES Nº 11), NO HORÁRIO DAS 08 ÀS 17:30H,
SENDO NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DO PRO-
TOCOLO DO INTERESSADO.

LEGISLATIVO

PROPOSITURAS – SESSÃO 20-09-2010
REQUERIMENTOS

MAIORIA DOS VEREADORES
- Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profun-
do pesar pelo falecimento do Senhor IDAIL RODRIGUES.
- Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profun-
do pesar pelo falecimento do Senhor JAIR RODRIGUES.
- Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profun-
do pesar pelo falecimento da Senhora LOURDES ALVARENGA
DE SOUZA.
- Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor LUIZ CLARO DOS SANTOS.
- Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profun-
do pesar pelo falecimento da Senhora CECILIA DOS SANTOS.

ROBERTO ARAUJO - PRESIDENTE
- Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profun-
do pesar pelo falecimento do Senhor EVALDO APARECIDO RI-
BEIRO DE CAMARGO.
- Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profun-
do pesar pelo falecimento da Senhora LASARA DE OLIVEIRA.
- Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profun-
do pesar pelo falecimento da Senhora FILOMENA COELHO GOES.
- Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da menina ANA BEATRIZ DOS SANTOS.
- Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profun-
do pesar pelo falecimento do Senhor AGENOR BARTOLOMEU.

JAIR CANOVAS ALVES FERREIRA – VICE-PRESIDENTE
- Para que envie a esta Câmara Municipal, no prazo de 15 dias,
conforme determina o regimento em vigor, cópia integral do pro-
cesso licitatório na modalidade Tomada de Preço nº 088/2008 –
Processo nº 520/2008, acompanhado das cópias do aditamento
e da prorrogação de vigência do contrato – Termo de Prorroga-
ção nº 409/2009, que deverá estar instruído com o Parecer
Jurídico.
- REQUEIRO ainda, que informe se o objeto de prorrogação está
sendo executado na íntegra, encaminhando documentação per-
tinente aos pagamentos já efetuados no prazo de 15 dias, con-
forme determina o regimento em vigor.

Comunicado Nar-Anon
Os grupos familiares que sofrem com a de-
pendência química, Nar-Anon, se reúnem na
Rua São Paulo nº 763, próximo ao Tiro de
Guerra, todas as quartas-feiras, às 20h00.

FALECIMENTOS
FALECIMENTOS PERÍODO DE

17/09/2010 A 21/09/2010

EVALDO APARECIDO RIBEIRO DE CAMARGO
*15/08/1966 +17/09/2010

LUIZA FERNANDES BRANDÃO
*25/02/1924 +18/09/2010

ZULMIRA MACIEL CORREA
*01/04/1943 +20/09/2010

EVELIN VIEIRA DE FREITAS
*19/09/2010 +20/09/2010

ANA BENEDITA LOURENÇO DA SILVA
*16/04/1952 +21/09/2010

IRACEMA AOYAGUI
*12/07/1924 +21/09/2010
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GERMINAL PEGOLI JUNIOR – 1º SECRETÁRIO

- Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que através da Secretária
Municipal de Transporte e Sistema Viário, informe a esta Casa
de Leis se há possibilidade de realizar a mudança do ponto de
ônibus localizado na Av. Dico Mercadante, precisamente em frente
a CEI Carolina Puzziello, para a Avenida Doutor Miguel Coutinho.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
- Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a
Secretária do Meio Ambiente, Srª Mirthes Yara de Freitas Vieira,
pela realização da “IV Festa da Primavera de Avaré”, em parce-
ria com o Horto Florestal realizada no dia 19 de setembro do
corrente ano. O evento contou com diversas atividades, como
espaço para stands institucionais, expositores de flores, plan-
tas ornamentais e artesanatos com materiais reaproveitados,
entre outras atividades.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
- Para que apresente aos vereadores um relatório discriminando
quais os funcionários (concursados e comissionados) desta
Casa de Leis recebem gratificação, bem como o valor da referi-
da gratificação paga a cada funcionário.

RODIVALDO RÍPOLI
- Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, solicitando-lhe a implantação
imediata da Central de Atendimento ao Cidadão.
- Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, solicitando-lhe a realização de
estudo objetivando a formalização de convênio com as empre-
sas de caçambas para utilização do entulho recolhido no pro-
cesso de eliminação de erosões de grande porte.
- Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, solicitando-lhe que os cardápios
semanais de todas as escolas municipais sejam divulgados no
Semanário Oficial de Avaré e no site da Prefeitura, além de
afixados nas unidades de ensino.
- Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, solicitando-lhe a
implantação de um galpão para armazenamento dos resí-
duos industriais gerados por empresas de pequeno e mé-
dio porte.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
- Seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto de
profundo pesar pelo falecimento do Senhor CORIOLANDO
MAYNARDES ARAUJO, ocorrido em Avaré, no dia 16 de setem-
bro do corrente ano.
- Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, através da Secretaria compe-
tente, para que informe se existe a possibilidade de serem rea-
lizadas feiras para adoção de animais no Parque de Exposição
Fernando Cruz Pimentel.
- Requerer do Prefeito Rogélio Barchetti, que oficie a todas
as farmácias do município, solicitando que as mesmas au-
torizem as entidades sociais de Avaré, tais como a Colônia
Espírita Fraternidade, Bom Samaritano, Vana, etc, a insta-
larem urnas para arrecadações das restituições e/ou
bonificações de créditos ao Programa Estadual da Nota
Fiscal Paulista.
- Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, através da Secretaria do Meio
Ambiente, esclareça se o município realiza a coleta de óleo em
estabelecimentos que atuam no setor de troca e descarte de óleo
lubrificante (Postos de Gasolina e Oficinas Mecânicas), nos mol-
des da cidade de São Caetano do Sul, conforme projeto de lei.
- Caso negativo, qual o óbice?
- Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Munici-
pal da Estância Turística de Avaré, para que informe se o veí-
culo VW/Gol, placa CXI 3218, está regularizado em nome do
município; se estão pagos os encargos que recaem sob o
mesmo (licenciamento e IPVA) e, se negativo o que impede tal
regularização.

INDICAÇÕES – Sessão Dia 20-09-2010
ROBERO ARAUJO – PRESIDENTE

- Para que através do Departamento competente providencie a
limpeza da área verde localizado na Rua Álvaro Filgueiras, entre
a Rua Constantino Palezi e a Rua Nhô Musa, no Bairro: “Plimec”.
- Para que através do Departamento competente providencie a
troca da luminária com lâmpada mercúrio de 80 W para luminária
com lâmpada a vapor de sódio de 250 W, no poste instalado na
Rua Padre Lindolfo Esteves, próximo a confluência com a Rua
São Cristóvão.

JAIR CANOVAS ALVES FERREIRA – VICE-PRESIDENTE
- Para que através do setor competente providencie com urgên-
cia a troca de lâmpada queimada no poste nº 3/271 situado à
Rua Amsterdan, no Jardim Europa II, haja vista que o morador e
contribuinte Francisco Tadeu Damasceno entrou em contato com
esta Casa de Leis para relatar a demora que está ocorrendo na
reposição dessa luminária (mais de 30 dias). Entretanto, na con-
ta emitida pela CPFL, consta a taxa de Contribuição de Ilumina-
ção Pública (CIP) que deve ser recolhida pelo consumidor, o qual
está sendo lesado pelo fato de estar pagando por um serviço
que não vem sendo feito a contento.

GERMINAL PÉGOLI JUNIOR – 1º SECRETÁRIO
- Para que através da Secretária Municipal de Transporte e
Sistema Viário, providencie a colocação de uma placa de sinali-
zação de trânsito com os dizeres: “Cuidado Crianças” e pintura
de faixa de pedestre em frente à CEI Carolina Puzziello, no Bairro
Jardim Paineiras.
- Para que através do setor competente, providencie com ur-
gência a retirada de entulho na Rua Conceição Lima Pereira
defronte ao nº 358 no Bairro Jardim Paineiras.
- Para que através do setor competente, providencie a retirada
de galhadas que se encontram acumulada na Rua São Fernando
defronte ao nº 256 no Bairro Stª Elizabeth.
- Para que através do setor competente, estude a possibilidade
de efetuar o rebaixamento das guias existentes no cruzamento
das Ruas Bahia com Rua Rio de Janeiro.
- Para que através da Secretária Municipal de Transportes e
Sistema Viário, providencie o retoque da pintura da faixa de
pedestre em frente à EMEB Prof. Clarindo Macedo no Bairro
Jardim Paineiras.

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
- INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo
Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, estudar junto
ao Setor Competente a solução para o seguinte problema:
- Bem em frente à Penitenciária P 2, da Barra Grande está loca-
lizada uma Escola Municipal; A estrada asfaltada que passa
entre esses dois locais é de duas mãos e os veículos que por ali
transitam o fazem em velocidade bem acima do normal;
- Os alunos da Escola Primária citada, tanto indo para a escola como
voltando para suas residências, transitam a pé, utilizando o asfalto;
- Essa situação os expõe ao perigo de atropelamento.
- A solução seria criar um acostamento na estrada, tipo calçada,
com sinalização alertando tanto pedestres como motoristas,
quanto ao perigo de atropelamento.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
- Para que, através do setor competente, implante em nosso
município um serviço chamado “Cata trecos”, cujo objetivo é a
limpeza dos quintais, de forma continuada.
- Para que, através do setor competente, implante em nosso
município o “Programa Agente Sênior”.
- O objetivo da presente propositura é proporcionar oportunida-
de à terceira idade por completo.
- Além do mais, maior faixa sênior atuante estará à disposição
da municipalidade.

EXTRATO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2010

PROCESSO 19/2010

OBJETO: Contratação de empresa especializada para forneci-
mento de todo material e instalação de cobertura em estrutura
metálica na obra da nova Sede da Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré, com fornecimento de todos os ma-
teriais, mão-de-obra e equipamentos necessários.
DATA DE ABERTURA: 03 de novembro de 2010 às 15h00min
VISITA TÉCNICA: será realizada durante todo o período até o
dia 27 de outubro de 2010 das 14h00min às 17h00min devendo
ser agendada, antecipadamente, a Secretaria da Câmara.
INFORMAÇÕES: Câmara de Vereadores da Estância Turística
de Avaré, Av. Misael Euphrásio Leal, 999 – Centro - Avaré – SP.
Fone/fax (14) 3732-0929 ramais 207 ou 221. Edital completo
também poderá ser acessado pelo site:
www.camaraavare.sp.gov.br

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA - Presidente da CPL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 14CONTRATANTE:  Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré  CONTRATADO: PAULO HENRIQUE
CICCONE  OBJETO: contratação de engenheiro especializado
em estrutura metálica para acompanhamento de todas as fases
do processo licitatório de contratação de empresa para forneci-
mento e instalação da Cobertura em Estrutura Metálica na nova
Sede desta Edilidade.  VALOR: R$ 2.900,00 (dois mil e novecen-
tos reais).PRAZO DE VIGÊNCIA:  até o final da execução da
cobertura em Estrutura Metálica.DATA DA ASSINATURA:  20 de
setembro de 2010ROBERTO ARAUJOPresidente da Câmara

ORDEM DO DIA
CIRCULAR N º 33/2010 - DG  Avaré, 22 de setembro de 2010
Exmo. (a) Sr. (a) Vereador (a)
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordiná-
ria de 27/09/2010 - Segunda Feira – às 18h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que, o Exmo. Sr. Presi-
dente Vereador Roberto Araujo  designou  para a Ordem do Dia
da Sessão Ordinária de  27 de setembro do corrente ano, que
tem seu inicio marcado para as 18h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI N.º 142/2010 – Discussão Única
Autoria:- Ver. Luiz Otávio Clivatti
Assunto: Dispõe sobre alteração dos artigos 2º e 10, da Lei
nº 1.137, de 28 de janeiro de 2009 e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 142/2010 e dos Pareceres
do Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
(vista: Ver. Germinal)
2. PROJETO DE LEI N.º 143/2010 – Discussão Única
Autoria:- Ver. Luiz Otávio Clivatti
Assunto: Altera o artigo 4º da Lei nº 1.338, de 30 de março
de 2010 e adota outras providências (Calendário Oficial)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 143/2010 e dos Pareceres
do Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
(vista: Ver. Germinal)
3. PROJETO DE LEI N.º 144/2010 – Discussão Única
Autoria:- Verª. Rosângela Paulucci P. Pereira
Assunto: Dispõe sobre o reaproveitamento do material
orgânico proveniente de poda de árvores e da coleta do
lixo de feiras-livres no âmbito do município de Avaré e
dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 144/2010 e dos Pareceres
do Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Reda-
ção; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de Saúde,
Promoção Social, Meio Ambiente e Direitos Humanos.   (vista:
Ver. Clivatti)
4. PROJETO DE LEI N.º 121/2010 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre alteração da redação das Leis nº
457, de 16 de julho de 1996 e nº 665, de 25 de novembro
de 2004 e dá outras providências. - (CREA)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 121/2010 e dos Pareceres
do Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
(c/emendas) (Vista Ver. Roberto)
5. PROJETO DE LEI N.º 149/2010 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre os estabelecimentos comerci-
ais que colocam a disposição, mediante locação, com-
putadores e máquinas para acesso à internet e dá ou-
tras providências. (Lan house)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 149/2010 e dos Pareceres
do Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Reda-
ção; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (c/emen-
da) (Vista Ver. Clivatti)
6. PROJETO DE LEI N.º 165/2010 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza a celebração de Convênio com a Se-
cretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo,
através do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo
e cria gratificação por atividade municipal delegada, a
ser paga a policiais que atuarem com Salva Vidas na
represa de Jurumirim, no âmbito do Município de Avaré.
Anexo: Cópia do Projeto de Lei nº 165/2010.
Observação:- Os Pareceres da Assessoria Jurídica e das
Comissões Permanentes serão colocados na Mesa dos
Srs. Vereadores quando da apreciação das matérias ten-
do em vista a solicitação de documentos (plano de tra-
balho e impacto financeiro)
Observação: O Projeto de Lei, abaixo relacionado, dei-
xou de constar da presente Circular tendo em vista, a
falta de assinatura original do Sr. Prefeito no mesmo,
estando somente com a chancela digital.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 164/2010
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Altera os anexos III, IV, V e VII da Lei Complemen-
tar nº 114, de 18 de janeiro de 2010 e dá outras providênci-
as. (Dispõe sobre a estrutura administrativa da FREA)-
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

DECRETOS

Decreto nº 2.526, de 27 de agosto de 2010
(Nomeia a Comissão Permanente para análise das

contas de Comissões).

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 Perma-
nente para análise das contas de Comissões, nos termos do
Artigo 7º, Parágrafo Terceiro da Lei nº 1283/2009:-
Representante do Gabinete do Prefeito:
LUIZ CARLOS DALCIM;
Representante da Procuradoria Municipal:
CÉLIA VITORIA DIAS DA SILVA SCUCUGLIA;
Representante da Secretaria Municipal de Governo:
MARCELO JOSÉ ORTEGA;
Representante da Secretaria Municipal da Fazenda
ELIAS MARTINS.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 27 de agosto de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 2.543, de 13 de setembro de 2010
(Dispõe sobre as diretrizes gerais de elegibilidade e seleção

dos beneficiários do Programa  Minha Casa,
Minha Vida- PMCMV)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré, usando das atribuições legais, com fundamento
na Portaria nº 93, de 24/02/2010, do Ministério das Cidades, e,
considerando a necessidade de estabelecer critérios para a se-
leção dos beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida,
DECRETA:-
Artigo 1º:- Ficam estabelecidos os seguintes critérios para a
seleção de beneficiários no âmbito do Programa Minha Casa,
Minha Vida:
I – renda familiar bruta limitada a R$ 1.395,00 (Um mil, trezentos
e noventa e cinco reais);
II – ter mulheres como responsáveis pelo domicílio;
III – não possuir casa ou financiamento em qualquer Unidade da
Federação;
IV – estar classificado na faixa de renda mínima, com prioridade
para as famílias de menor poder aquisitivo;
V – residir em áreas de risco ou insalubres;
VI – residir no município há mais de 03 (três) anos;
VII – destinar para os idosos (idade igual ou superior a 60 anos),
10 casas, correspondentes a 3% do total, em cumprimento ao
Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003; acrescida de 20% para
os suplentes (02 casas);
VIII – destinar para as pessoas portadoras de necessidades espe-
ciais, 10 casas, correspondentes a 3% do total, em cumprimento a
Lei nº 7.853, de 24/10/89, acrescida de 100% para os suplentes;
IX – destinar para pessoas que atenderam acima de 03 critérios
de condicionalidade, sendo o principal estar na faixa de renda
de até R$ 1.000,00 (um mil reais), que contemplará 233 casas,
correspondentes a 75% do total, além de mais 100% para os
suplentes;
X – destinar pessoas que atenderam 03 dos critérios das
condicionalidades, sendo que um desses critérios estar na fai-
xa de renda no valor acima de R$ 1.000,00 (um mil reais), que
contemplará 78 casas correspondentes a 25% do total, além de
mais 100% para os suplentes;

XI – estar inscrito no CADÚnico – Cadastro Único.
Artigo 2º:- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 13 de setembro de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CELIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 2.554, de 21 de setembro de 2010
(Nomeia a Comissão Organizadora para adiantamentos
de Recursos Financeiros para a Secretaria Municipal

de Esportes-SEME ).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão
Organizadora para adiantamentos de Recursos Financeiros para
a Secretaria Municipal de Esportes - SEME.
ALEXANDRE FAUSTINO – Presidente;
DAULUS EDUARDO SOARES PAIXÃO – Vice-Presidente;
AUGUSTO VALÉRIO DE OLIVEIRA JUNIOR – Tesoureiro;
WANDER MANOEL GONÇALVES – Membro.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 21 de setembro de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto nº 2.556, de 23 de setembro de 2010
(Dispõe sobre declaração de Ponto Facultativo no Município 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 declarado Ponto Facultativo nas Repartições
Municipais de Avaré, o dia 11 de outubro, mantendo-se os servi-
ços essenciais de saúde e limpeza de lixo, sendo coleta e
varrição, bem como o funcionamento das creches municipais.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 23 de setembro de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 2.557, de 23 de setembro de 2010
(Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal

Interino, 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 1993.)

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, durante 60 (sessenta)
dias, para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO, criado pela Lei Complementar nº 50, de 07 de
janeiro de 2005, combinada com a Emenda à Lei Orgânica n.º 1,
de 19 de janeiro de 1.993, no período de 27 de fevereiro a 12 de
março de 2010,  a Excelentíssima Senhora MARIA APARECIDA
LELIS, a partir de 27 de setembro de 2010.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 23 de setembro de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Comunicado
Toda terça-feira a partir das 19h30, aconte-

ce Reunião do Conselho Municipal de Turismo
(COMTUR). Os interessados em participar do
desenvolvimento do turismo da Estância Turísti-
ca de Avaré, favor entrar em contato na Secre-
taria de Turismo pelo telefone 3732-8009, ou
acessar o site: www.comturavare.com.br.

QUEM PRECISA, ENCONTRA.
QUEM PROCURA, CONTRATA.

Empresas acessem o site e cadastrem suas vagas.
É fácil e o custo zero.

VAGAS DE EMPREGO

PAT AVARÉ
Para se cadastrar acesse

www.empregasaopaualo.sp.gov.br
Maiores informações ligue 14-37321414

ESTAMOS EM NOVO ENDEREÇO: AVENIDA
MAJOR RANGEL, 1269, CENTRO
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Decreto nº 2.555, de 21 de setembro de 2010
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências)

Autoria: Mesa Diretora
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A:-
Artigo 1º - Fica aberto no Departamento de Contabilidade da Câmara de Vereadores, nos termos
da Lei nº 1.417, de 21 de setembro de 2010, o Crédito Adicional no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), Suplementar a seguinte dotação orçamentária:
01.00 CÂMARA DE VEREADORES
01.02 DIRETORIA DA CAMARA
01.122.7005.2.258 Manutenção dos Serviços Administrativos
4.4.90.52.42.00.00.00.0101.0 Mobiliário em Geral 10.000,00

TOTAL 10.000,00
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 DE VEREADORES
01.02 DIRETORIA DA CÂMARA
01.128.7005.2.262 Desenvolvimento de Recursos Humanos
3.3.90.39.72.00.00.00.0101.0 Vale Transporte 10.000,00

TOTAL 10.000,00
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 21 de setembro de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

PORTARIA

Portaria nº 4.754, de 13 de setembro de 2010
(Dispõe sobre nomeação da Comissão Municipal de Análise de Inscrições do Programa “Minha

Casa, Minha Vida”.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe foram conferidas por lei;
Considerando que foi implantado na Estância Turística de Avaré, o Programa “Minha casa, Minha
Vida”, e que há a necessidade de se analisar todas as inscrições feitas pelos munícipes para
concorrerem a tal benefício:
RESOLVE, nesta data, nomear as pessoas abaixo relacionadas, para constituírem a Comissão
Municipal de Análise de Inscrições do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, a saber:
ELIZABETH THERESIA M.V.L. BERNÁBIO - Presidente
MARA V. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA – Coordenadora de Ação Social;
GIANI MARIA CEGARRA A PEREIRA – Coordenadora Habitação;
BRUNA CASTILHO A MARTINS – Órgão Gestor de Assistência;
ELIANA DA SILVA ALMEIDA – Programa Bolsa Família;
LETÍCIA MEDAGLIA – Programa Bolsa Família.

REGISTRE-SE     E     CUMPRA-SE.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de setembro de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
  PREFEITO MUNICIPAL

Ouvidoria Municipal:
0800-7700133

LEIS

Lei nº 1.417, de 21 de setembro de 2010
(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 de Vereadores o Crédito
Adicional no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), Suplementar a seguinte dotação orçamentária:
01.00 CÂMARA DE VEREADORES
01.02 DIRETORIA DA CAMARA
01.122.7005.2.258 Manutenção dos Serviços Administrativos
4.4.90.52.42.00.00.00.0101.0 Mobiliário em Geral 10.000,00

TOTAL 10.000,00
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 DE VEREADORES
01.02 DIRETORIA DA CÂMARA
01.128.7005.2.262 Desenvolvimento de Recursos Humanos
3.3.90.39.72.00.00.00.0101.0 Vale Transporte 10.000,00

TOTAL 10.000,00
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 21 de setembro de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
REPETIÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 062/10

PROCESSO Nº. 373/10
Objeto: Contratação de empresa para reposição de água mine-
ral para diversos setores da municipalidade.
Data de Encerramento: 07 de outubro de 2010, das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 07 de outubro de 2.010, 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, 23 de setembro de 2010 – Érica
Marin Henrique – Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 070/10 – PROCESSO Nº. 410/10
Objeto: Aquisição de carnes e ovos para a Central de Alimenta-
ção Municipal de Avaré.
Data de Encerramento: 20 de outubro de 2010, das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 20 de outubro de 2.010, 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, 24 de setembro de 2010 – Érica
Marin Henrique – Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 071/10 – PROCESSO Nº. 411/10
Objeto: Aquisição de cestas básicas para o funcionalismo municipal.
Data de Encerramento: 21 de outubro de 2010, das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 21 de outubro de 2.010, 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, 24 de setembro de 2010 – Érica
Marin Henrique – Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 072/10 – PROCESSO Nº. 413/10
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria de Turismo.
Data de Encerramento: 22 de outubro de 2010, das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 22 de outubro de 2.010, 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, 24 de setembro de 2010 – Érica
Marin Henrique – Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 073/10 – PROCESSO Nº. 414/10
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo micro ônibus para a Se-
cretaria de Saúde.
Data de Encerramento: 25 de outubro de 2010, das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 25 de outubro de 2.010, 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, 24 de setembro de 2010 – Érica
Marin Henrique – Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 074/10 – PROCESSO Nº. 419/10
Objeto: Aquisição de materiais de construção para Conjunto
Habitacional Avaré G.
Data de Encerramento: 26 de outubro de 2010, das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 26 de outubro de 2.010, 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, 24 de setembro de 2010 – Érica
Marin Henrique – Pregoeira

REPETIÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 037/10
PROCESSO Nº. 312/10

Objeto: Aquisição de cortador de grama e 01 (uma) roçadeira
para a Secretaria de Turismo.
Recebimento das Propostas: 08 de outubro de 2010, das
09:00 às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 08 de outubro de 2010,
das 10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 08 de outubro de 2.010, às 16:00 horas,
através do site www.bbmnet.com.br.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 20 de setembro de 2010 – Érica
Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 063/10 – PROCESSO Nº. 412/10
Objeto: Aquisição de materiais de Saúde Ocupacional e
Ergonomia para o Pronto Socorro.
Recebimento das Propostas: 18 de outubro de 2010, das
09:00 às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 18 de outubro de 2010,
das 10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 18 de outubro de 2.010, às 14:00 horas,
através do site www.bbmnet.com.br.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 24 de setembro de 2010 – Érica
Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 064/10 – PROCESSO Nº. 415/10
Objeto: Aquisição de EPIs para a Vigilância Sanitária.
Recebimento das Propostas: 19 de outubro de 2010, das
09:00 às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 19 de outubro de 2010,
das 10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 19 de outubro de 2.010, às 14:00 horas,
através do site www.bbmnet.com.br.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 24 de setembro de 2010 – Érica
Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 065/10 – PROCESSO Nº. 416/10
Objeto: Aquisição de móveis de escritório para Ambulatório DST/AIDS.
Recebimento das Propostas: 20 de outubro de 2010, das
09:00 às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 20 de outubro de 2010,
das 10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 20 de outubro de 2.010, às 14:00 horas,
através do site www.bbmnet.com.br.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 24 de setembro de 2010 – Érica
Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 066/10 – PROCESSO Nº. 417/10
Objeto: Aquisição de materiais de encanamento hidráulico para
reparos em praças e jardins.
Recebimento das Propostas: 21 de outubro de 2010, das
09:00 às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 21 de outubro de 2010,
das 10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 21 de outubro de 2.010, às 14:00 horas,
através do site www.bbmnet.com.br.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 24 de setembro de 2010 – Érica
Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 067/10 – PROCESSO Nº. 420/10
Objeto: Aquisição de tintas para guias Costa Azul.
Recebimento das Propostas: 22 de outubro de 2010, das
09:00 às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 22 de outubro de 2010,
das 10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 22 de outubro de 2.010, às 14:00 horas,
através do site www.bbmnet.com.br.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 24 de setembro de 2010 – Érica
Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 068/10 – PROCESSO Nº. 421/10
Objeto: Aquisição de um computador servidor para o Pronto Socorro.
Recebimento das Propostas: 06 de outubro de 2010, das
09:00 às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 06 de outubro de 2010,
das 10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 06 de outubro de 2.010, às 16:00 horas,
através do site www.bbmnet.com.br.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 24 de setembro de 2010 – Érica
Marin Henrique – Pregoeira.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 016/10 – PROCESSO Nº. 401/10
Objeto: Contratação de empresa para execução de 22 (vinte e
duas) unidades habitacionais para o Conjunto Habitacional Avaré G.
Data de Encerramento: 19 de outubro 2010, às 13:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 19 de outubro de 2010, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 24 de setembro de 2010 – Érica
Marin Henrique – Presidente da CPJL.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 018/10 – PROCESSO Nº.402/10
Objeto: Ampliação e reforma da EMEB Zani Zequi.
Data de Encerramento: 29 de outubro de 2010, às 09:30 ho-
ras, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 29 de outubro de 2010, 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, 21 de setembro de 2010 – Érica
Marin Henrique – Presidente da CPJL.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 019/10 – PROCESSO Nº.403/10
Objeto: Ampliação do Centro Educacional Infantil Creche Bidunga.
Data de Encerramento: 03 de novembro de 2010, às 09:30
horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 03 de noembro de 2010, 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, 21 de setembro de 2010 – Érica
Marin Henrique – Presidente da CPJL.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 020/10 – PROCESSO Nº.404/10
Objeto: Reforma, Adequação e Ampliação da Creche Geraldo
Benedete.
Data de Encerramento: 04 de novembro de 2010, às 09:30
horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 04 de novembro de 2010, 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, 21 de setembro de 2010 – Érica
Marin Henrique – Presidente da CPJL.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 021/10 – PROCESSO Nº.405/10
Objeto: Ampliação e Reforma da Creche Creche Carolina Puzzielo.
Data de Encerramento: 08 de novembro de 2010, às 09:30
horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 08 de novembro de 2010, 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, 21 de setembro de 2010 – Érica
Marin Henrique – Presidente da CPJL.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 022/10 – PROCESSO Nº.406/10
Objeto: Ampliação e Reforma da Creche Adalgiza de Almeida Ward.
Data de Encerramento: 09 de novembro de 2010, às 09:30
horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 09 de novembro de 2010, 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, 21 de setembro de 2010 – Érica
Marin Henrique – Presidente da CPJL.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 023/10 – PROCESSO Nº.407/10
Objeto: Ampliação e Reforma da Creche Olga Giraldi de Brito.
Data de Encerramento: 10 de novembro de 2010, às 09:30
horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 10 de novembro de 2010, 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, 21 de setembro de 2010 – Érica
Marin Henrique – Presidente da CPJL.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 024/10 – PROCESSO Nº.408/10
Objeto: Ampliação e Reforma da Creche Maria Izabel D. Leal.
Data de Encerramento: 11 de novembro de 2010, às 09:30
horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 11 de novembro de 2010, 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, 21 de setembro de 2010 – Érica
Marin Henrique – Presidente da CPJL.
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 025/10 – PROCESSO Nº.409/10
Objeto: Ampliação e Reforma da Creche Ana Soares de Oliveira.
Data de Encerramento: 12 de novembro de 2010, às 09:30
horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 12 de novembro de 2010, 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, 21 de setembro de 2010 – Érica
Marin Henrique – Presidente da CPJL.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 026/10 – PROCESSO Nº.418/10
Objeto: Concessão de espaço na área de Alimentação no Cam-
ping Municipal.
Data de Encerramento: 17 de novembro de 2010, às 09:30
horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 17 de novembro de 2010, 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, 24 de setembro de 2010 – Érica
Marin Henrique – Presidente da CPJL.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 069/10 – PROCESSO 395/10
CONSIDERANDO Impugnação ao Edital epigrafado,
A Senhora ÉRICA MARIN HENRIQUE, Pregoeira Oficial, no uso
de suas atribuições legais, DETERMINA a rerratificação do Edital,
nos seguintes termos:
Onde se lia:
“8.6. Qualificação Técnica
A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em:
8.6.1. No mínimo um atestado de capacidade técnica,
emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprove a aptidão de desempenho do licitante compatível com
o objeto licitado.”
Agora se leia:
“8.6. Qualificação Técnica
A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em:
8.6.1. No mínimo um atestado de capacidade técnica, emitido(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a
aptidão de desempenho do licitante compatível com o objeto licitado.
8.6.2. Declaração de que a empresa possui Autorização para
Funcionamento, em nome da licitante, emitido pelo Ministério
da Justiça, e revisão da autorização, com validade na data de
apresentação (Art. 14, I, da Lei Federal nº 7.102/83), a qual
poderá ser exigida no ato da assinatura contratual.
8.6.3. Declaração de que a empresa possui o Certificado de
Segurança expedido pelo Superintendente Regional do Depar-
tamento de Polícia Federal, aprovando as instalações físicas da
empresa de vigilância (art. 7º, § 1º da Portaria MJ/DPF nº 387/06
ou Certificado Unificado, contendo a Autorização de Funcio-
namento e Certificado de Segurança, o qual poderá ser exigido
no ato da assinatura contratual.
8.6.4. Declaração de que a empresa possui o Certificado de
Regularidade de Situação de Cadastramento perante a
Divisão de Registros Diversos da Secretaria de Segurança Pú-
blica do Estado de São Paulo, em nome da licitante, emitido pelo
Departamento Estadual de Polícia Científica, com validade na
data de apresentação (Art. 14, II da Lei Federal nº 7.102/83 e
Portaria Estadual SSP/DIRD nº 001/2001-SP, o qual poderá ser
exigido no ato da assinatura contratual.
Como a alteração efetuada não afeta a formulação das propos-
tas, a data para realização da abertura dos envelopes permane-
ce em 28 de setembro de 2010 às 09 horas.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de setembro de 2.010.

ÉRICA MARIN HENRIQUE
Pregoeira

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa DAKFILM COMERCIAL LTDA,
objetivando a aquisição de equipamentos médicos para as uni-
dades básicas de Saúde, relativa ao Pregão Presencial nº.
048/10 – Processo nº.324/10 - Homologado em: 09/09/2010.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa CLINICA MÉDICA E
FONOAUDIOLOGA SÃO LUIS LTDA, objetivando a realização
de exames de Cardiologia, relativa ao Pregão Presencial nº.
051/10 – Processo nº.329/10 - Homologado em: 14/09/2010.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso das atribuições que lhes são conferidas por
Lei, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93
c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a Empresa TOMOCENTRO
MONTE SINAI DE OURINHOS, objetivando a realização de
exames de Ressonância Magnética, relativa ao Pregão
Presencial nº. 052/10 – Processo nº.327/10 - Homologa-
do em: 13/09/2010.
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso das atribuições que lhes são conferidas por
Lei, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93
c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a Empresa JOÃO PAULO
FERRAZ CAPÃO BONITO ME, objetivando a aquisição de
cartuchos e toners para o Paço Municipal, relativa ao Pre-
gão Presencial nº. 061/10 – Processo nº.360/10 - Ho-
mologado em: 17/09/2010.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso das atribuições que lhes são conferidas por
Lei, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93
c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a Empresa CHOLMED CO-
MERCIAL HOSPITALAR LTDA, objetivando aquisição de
materiais para curativo para o Centro de Saúde I, relativa ao
Pregão Eletrônico nº. 043/10 – Processo nº.330/10 - Ho-
mologado em: 16/09/2010.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso das atribuições que lhes são conferidas por
Lei, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93
c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a Empresa DENTAL MED EQUI-
PAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITA-
LARES LTDA,  objet ivando aquisição de materiais
odontológicos para serem usados no CEO, relativa ao Pre-
gão Eletrônico nº. 044/10 – Processo nº.328/10 - Homo-
logado em: 17/09/2010.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa CHRISTIAN MARINO DIAS ME,
objetivando aquisição de materiais elétricos para a Secretaria
Municipal de Planejamento e Obras, relativa ao Pregão Eletrô-
nico nº. 045/10 – Processo nº.333/10 - Homologado em:
20/09/2010.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso das atribuições que lhes são conferidas por
Lei, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93
c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a Empresa L.R GARCIA &
CIA LTDA, objetivando aquisição de utensílios de cozinha
para a Secretaria Municipal de Educação, relativa ao Pregão
Eletrônico nº. 046/10 – Processo nº.334/10 - Homologa-
do em: 21/09/2010.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa LUMAR COMÉRCIO DE PRODU-
TOS FARMACÊUTICOS LTDA, objetivando aquisição de medi-
camentos para serem usados nos PASs e ESFs, relativa ao
Pregão Eletrônico nº. 047/10 – Processo nº.337/10 - Ho-
mologado em: 22/09/2010.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 091/10–Processo nº. 374/10

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a Empresa GRIL GRÁFI-
CA E REPRESENTAÇÕES INDÚSTRIAIS LTDA ME, com valor
total de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), objetivando a
contratação de empresa especializada para elaboração do Su-
plemento Poético do Centro Literário Anita Ferreira, com fulcro
no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 25 de agosto de 2010 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 092/10–Processo nº. 375/10
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a Empresa GRIL GRÁ-
FICA E REPRESENTAÇÕES INDÚSTRIAIS LTDA ME, com va-
lor total de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais),
objetivando a contratação de empresa especializada para
confecção de Gibis para Educação no Trânsito, com fulcro
no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 08 de setembro de 2010 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa VERSÃO BR COMUNICAÇÃO E
MARKETING LTDA EPP, objetivando responsável pela presta-
ção de serviços de Publicidade e Marketing, relativa ao CON-
CORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 008/10 – Processo nº. 220/10 -
Homologado em: 13/09/2010.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa JOQUEI CLUB DE AVARÉ DR. PÚBLIO
PIMENTEL, objetivando a concessão de uso, com encargo de
imóvel, localizado no recinto de exposições Dr. Fernando Cruz
Pimentel, com finalidade de funcionar o Joquei Club de Avaré,
relativa ao CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 010/10 – Processo
nº. 257/10 - Homologado em: 08/09/2010.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº008/10 - PROCESSO Nº220/10,
Empresa VERSÃO BR COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
EPP, objetivando responsável pela prestação de serviços de
Publicidade e Marketing, no total de desconto de 50%(cinquenta
por cento) sobre os custos internos – adjudicado em: 20/09/10.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº010/10 - PROCESSO Nº257/10,
Empresa JOQUEI CLUB DE AVARÉ DR. PÚBLIO PIMENTEL,
objetivando a concessão de uso, com encargo de imóvel, locali-
zado no recinto de exposições Dr. Fernando Cruz Pimentel, com
finalidade de funcionar o Joquei Club de Avaré, no valor mensal
de R$200,00 (duzentos reais) – adjudicado em: 17/09/10.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade nº. 031/10–Processo nº. 396/10

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a Empresa BENEDICTO
MACHADO SONORIZAÇÃO ME, com valor total de R$ 7.300,00
(sete mil e trezentos reais), objetivando a contratação de Ban-
da, palco, sonorização, iluminação, para realizar Baile de Ani-
versário de Avaré, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/
93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13 de setembro de
2010 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO Nº185/09 – Processo nº. 499/09, Contrato (409/09),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a senhora MARIA SILVÉRIA BRAZ JOSÉ, objetivando a loca-
ção de imóvel localizado à Rua Argentina Viana nº320, para a
instalação do ESF II Dante Cavecci, com prorrogação até 20 de
agosto de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONVITE Nº083/
09 – Processo nº. 493/09, Contrato (460/09), que faz entre si
a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a Empresa
THALITA FRAGOZO GONÇALVES, objetivando a prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamen-
tos e aparelhos odontológicos da Saúde Bucal do Município,
com prorrogação até 10 de setembro de 2011 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

TERMO DE SUPRESSÃO E PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/09 - PROCESSO 170/09, fica
suprimido o valor do respectivo contrato ganho pela empresa
UNIDADE RADIOLOGICA S/C LTDA, no valor total de R$
132.935,15 (cento e trinta e dois mil, novecentos e trinta
e cinco reais e quinze centavos), o que corresponde 14,78%
(quatorze vírgula setenta e oito por cento), do total do
contrato, o que objetiva a contratação de empresa para realiza-
ção de exames de Tomografia, Ultrassonografia, Densitométria,
Radiologia e Laudos de radiografia do Pronto Socorro Municipal.
O prazo de Vigência deste Termo de Supressão e Prorrogação
é de 16 de Agosto de de 2010 a 16 de Janeiro de 2011.

Continua na página 13
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E D U C A Ç Ã O   N O   T R Â N S I T O :

Na segunda-feira,
20/09, foi realizada no
Paço Municipal a aber-
tura da Semana Nacio-
nal do Trânsito, numa
realização do Departa-
mento Municipal de
Trânsito (Demutran),
Zona Azul, com o apoio
das políciais Militar e
Civil, que tem como
tema “Cinto de Segu-
rança e Cadeirinha”.

A mesa dos traba-
lhos foi composta pelo

Abertura da Semana Nacional do
Trânsito aconteceu no Paço Municipal

No dia 16 de setem-
bro, a Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré entregou para a popu-
lação do Bairro Alto, um
Posto de Atendimento
Sanitário (PAS), total-
mente reformado. Trata-
se do PAS “Dr. Francis-
co Tourinho”, ex-prefei-
to de Águas de Santa
Bárbara, médico sanita-
rista que trabalhou em
Avaré entre os anos 40
e 60, que foi casado com
dona Vera Tourinho.

Inaugurada reforma do PAS “Dr. Francisco Tourinho”
além de um novo con-
sultório dentário, que
passou a contar com
novos e modernos
equipamentos para
melhor atender os pa-
cientes daquela região
da cidade.

Durante a inaugura-
ção, foram lembrados
dos investimentos na
área da saúde, como o
Raio X de última gera-
ção e gerador de ener-
gia do Pronto Socorro,
a implantação do

SAMU, UPA e AME,
que logo estarão em ple-
no funcionamento na
cidade, do Centro de
Atenção Integral à Saú-
de da Mulher, que será
inaugurado no próximo
dia 30, da implantação
do Disk Saúde, que au-
mentou o número de
consultas de 4 mil para
10 mil mensais, entre
outras benfeitorias.

O PAS “Francisco
Tourinho” foi inaugura-
do em 31 de dezembro

major Loriano, coman-
dante do 53º Batalhão
de Polícia Militar do In-
terior, pelo chefe da
Zona Azul Ricardo Au-
gusto Lopes, pela che-
fe da Demutran Cami-
la Beatriz Lucas Pa-
vão, pela tenente Héri-
ka e pelo cartunista Flá-
vio de Oliveira, respon-
sável pela revista em
quadrinhos (gibi) com
uma história sobre a uti-
lização do cinto de se-

gurança e a cadeirinha.
O sargento Wilson

falou sobre a programa-
ção do evento, que con-
tou com a abertura no
dia 20; bloqueio educa-
tivo com os alunos do 5º
ano do ensino funda-
mental; estande com
veículo batido no Largo
do Mercado; novamen-
te bloqueio educativo,
Palestra na FSP com o
tema “Álcool x Direção
e Cadeirinha”. Nos dias

21 e 22 aconteceu blo-
queio educativo; dia 23
– bloqueio educativo e
palestra na FACCA
com o tema “Álcool x
Direção e Cadeirinha”
e no dia 24, palestra
com uso de etilômetro
(bafômetro)  em um
dos bares da cidade. O
Departamento Munici-
cipal de Trânsito enal-
tece e agradece a par-
ticipação efeitva da
Polícia Militar.

O PAS recebeu re-
forma total, como nova

pintura, troca de pisos,
azulejos, parte elétrica,

de 1988, no governo do
saudoso ex-prefeito
Paulo Dias Novaes, o
“Doutor Paulinho”.

Alunos que participaram do bloqueio e carro acidentado exposto no Largo do Mercado

Tenente Hérika com alunos

Novo consultório dentário do PAS

Dr. Francisco Tourinho

 S A Ú D E :
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A V A R É   1 4 9   A N O S :

A Orquestra Filar-
mônica do SENAI-SP
s e  a p r e s e n t o u  e m
Avaré no último dia
18, no Palácio das Ar-
tes (antigo Cine San-
ta Cruz), proporcio-
nando ao público pre-
sente uma belissíma
apresentação, encan-
tando a todos, sob a
regência do maestro
T h o m a z  F e r r e i r a
Martins. Bacharel em
C o m p o s i ç ã o  e  R e -
gência pela UNESP
(Universidade Esta-
dual Paulista), iniciou
seus estudos em São
Bernardo do Campo
aos oito anos de ida-
de ,  t endo  au l a s  de
flauta, trompete e vi-
olão. Prosseguiu seus
estudos no Conserva-
tório de Tatuí (SP).
Teve aulas com Abel
Rocha, Edmundo Vi-
llani-Côrtes, Gyorgy
Kazas,  Edson Zam-
pronha, Paulo Flores,
Ulisses Rocha – en-
tre outros. Participou
de  d ive r sas  fo rma-
ções instrumentais e
peças  tea t ra is ,  se ja
como instrumentista,
c a n t o r,  a r r a n j a d o r,
regente ou composi-
to r.  Como regen te ,
esteve à frente da Or-
questra de Alunos da
UNESP, da Big Band
do Centro Educacio-
na l  Uni f i cado  Três
Lagos e de corais no
Projeto Guri. Elabo-
rou projetos educaci-
onais para escolas e
organizações não go-
vernamentais.  Com-
pôs trilhas sonoras de
peças adultas e infan-
to- juvenis ,  a lém de
realizar trabalhos com
sonoplastia, direção

Orquestra Filarmônica do SENAI encanta no Palácio das Artes

musical e preparação
de atores. Elaborou o
projeto de implanta-
ção da Orquestra Fi-
larmônica SENAI-SP,
onde atua como dire-
tor artístico, produtor,
regente, arranjador e
professor.

A Orquestra, man-
t ida  pe la  in ic ia t iva
privada, foi fundada
em junho  de  2006 ,
sendo  fo rmada  po r
a lunos  e  ex-a lunos
das escolas SENAI-
SP.  “ S ã o  a l u n o s  e
exalunos do SENAI-
SP que estudam (mui-
tos deles em dois ou
três períodos), traba-
lham, fazem estágio e
outros cursos e ativi-
dades e que, aos sá-
b a d o s ,  p a r t i c i p a m
desse curso de músi-
ca oferecido gratuita-
mente pelo SENAI-
SP”, explica o regen-
te. A OFSSP hoje se
impõe como uma das
maio res  o rques t r a s
jovens brasileiras e
uma das únicas vin-
culadas a uma insti-
tuição de ensino que
não seja um conserva-
tório musical ou esco-

la  de  mús ica .  Suas
a t i v i d a d e s  b u s c a m
um aprofundamento
da abordagem extra-
curricular em ativida-
des musicais, aliando
apuro técnico e disci-
plina, mostrando ser
um eficiente meio de
integração social e de
ampliação dos hori-
zontes culturais dos
a l u n o s .  D e  a c o r d o
com a  p remissa  de
Roberto Mange, edu-
cador brasileiro e um
dos idealizadores do
SENAI,  o  processo
educacional deve ser
a m p l o  e  i n t e g r a l ,
ab rangendo não so-
mente os aspectos téc-
nicos da formação pro-
fissional, mas desenvol-
vendo o aparato sócio-
cultural como um todo,
como os conceitos de
cultura, cidadania, saú-
de e qualidade de vida
A Orquestra Filarmônica
SENAI- SP pretende for-
mar, além de bons músi-
cos, um público embasa-
do que, consciente dos
processos do fazer artís-
tico, busque consumir
arte e cultura com propri-
edade e senso crítico.

Orquestra Filarmônica do SENAI
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RERRATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº047/10, PROCESSO Nº322/10.

Onde se lia:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com o pagamento dos referidos objetos estão
previstas nas seguintes Dotações Orçamentárias:
02.01.00.3390.30.00.04.122.7001.2329.9 – Paço Municipal –
R$5.545,50
02.01.00.3390.30.00.06.191.8003.2270.12 – Polícia Montada
- R$954,50
Agora se leia
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com o pagamento dos referidos objetos estão
previstas nas seguintes Dotações Orçamentárias:
02.01.00.3390.30.00.04.122.7001.2329.9 – Paço Municipal –
R$5.542,20
02.01.00.3390.30.00.06.191.8003.2270.12 – Polícia Montada
- R$957,80

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO nº249/09-Processo 654/09, que fazem entre si a Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré e a Empresa MEDIC TEC
AMBIENTAL LTDA ME, objetivando a contratação de empresa
para destino final de resíduos de serviço de Saúde. Rescindi-
do em: 02/09/10-Rogelio Barchetti Urrêa-Prefeito Municipal.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL nº. 053/10 – Processo nº. 339/10, objetivando a
aquisição de materiais de higiene pessoal para a Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme
preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas altera-
ções. - Revogada em: 13/09/10 – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO nº. 035/10 – Processo nº. 302/10, objetivando a
contratação de instituição financeira para pagamento dos servi-
dores, confecção e postagens de carnês de IPTU, ISS, Alvará e
Notificações de Cobranças, conforme preceitua o “caput” do
artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada em:
17/09/10 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 005/2010 DE

27 DE AGOSTO DE 2010

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA, PREFEITO DA ESTÂNCIA TU-
RÍSTICA DE AVARÉ, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS...
RESOLVE:
I – HOMOLOGAR, após verificação de regularidade, as inscri-
ções dos candidatos inscritos para os cargos:
Denominação Quantidades de inscritos
Médico Clínico Geral 004
Médico Otorrinolaringologista 002
Os candidatos interessados poderão obter o seu respectivo
CARTÃO DE CONVOCAÇÃO, através do site
www.consesp.com.br . Essa comunicação não tem caráter ofi-
cial, e sim apenas informativo.
Os candidatos deverão comparecer no local das provas, com
antecedência mínima de 1 (uma) hora, munidos de caneta esfe-
rográfica azul ou preta, Cédula de Identidade Original (RG) e
Comprovante de Inscrição.
No horário estabelecido, os portões serão fechados, não se
permitindo a entrada de candidatos retardatários.
II – DETERMINAR o prazo de 2 (dois) dias úteis para eventuais
Recursos sobre o presente Edital, devendo os mesmos serem
protocolados no setor competente da Prefeitura.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Avaré – SP, 23 de setembro de 2010

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
Prefeito

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 004/2010 DE

27 DE AGOSTO DE 2010

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA, PREFEITO DA ESTÂNCIA TU-
RÍSTICA DE AVARÉ, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS...
RESOLVE:
I – HOMOLOGAR, após verificação de regularidade, as inscri-
ções dos candidatos inscritos para a função:
Denominação Quantidades de inscritos
Médico Clínico Geral – PSF 002
Os candidatos interessados poderão obter o seu respectivo
CARTÃO DE CONVOCAÇÃO, através do site
www.consesp.com.br . Essa comunicação não tem caráter ofi-
cial, e sim apenas informativo.
Os candidatos deverão comparecer no local das provas, com
antecedência mínima de 1 (uma) hora, munidos de caneta esfe-
rográfica azul ou preta, Cédula de Identidade Original (RG) e
Comprovante de Inscrição.
No horário estabelecido, os portões serão fechados, não se
permitindo a entrada de candidatos retardatários.
II – DETERMINAR o prazo de 2 (dois) dias úteis para eventuais
Recursos sobre o presente Edital, devendo os mesmos serem
protocolados no setor competente da Prefeitura.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Avaré – SP, 23 de setembro de 2010

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
Prefeito

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 144/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, , neste ato repre-
sentado pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classifica-
dos no Processo Seletivo nº 001/2010, publicado em 23/01/
2010, homologado em 12/02/2010, publicado em 13/02/2010,
para o cargo de Professor PEB I , conforme classificação
abaixo descrita, para substituir professor desistente da vaga;
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
218º Daniela Ary
219º Fabiana Aparecida da Silva
220º Silmara Aparecida Santiago de Oliveira
Estância Turística de Avaré, 24 de Setembro de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO

\

ATENÇÃO
Carta aberta aos

inscritos no Programa Minha
Casa, Minha Vida

Querido avareense
Queremos informa-lhe que o sorteio das casas

do Programa Minha Casa, Minha Vida (uma parce-
ria entre a Prefeitura Municipal de Avaré e o Gover-
no Federal), acontecerá no próximo dia 26 de
setembro, às 15h00, no Campo do São Paulo.
Desejamos sorte e que Deus o abençoe na reali-
zação do sonho de sua vida.

Também manifestamos nossa solidariedade
caso não seja contemplado, e mesmo assim con-
tinue acreditando, não desista de seus sonhos, en-
quanto isso continuaremos trabalhando rumo a
novas conquistas que em breve serão implantadas.

Aproveitamos para esclarecer que os critérios
de seleção dos inscritos no Programa deverão se-
guir as determinações da Caixa Econômica Fede-
ral, entidade financiadora da obra, que atenderá
prioritariamente, na forma da lei, às famílias mais
necessitadas, sendo elas: as residentes em áreas
de risco, mulheres responsáveis pelo domicílio,
famílias com idosos e famílias com portadores de
necessidades especiais. Assim irão para o sorteio
comum 331 cadas (trezentas e trinta uma), distri-
buídas em 04 (quatro) urnas, a saber:

1ª urna: para os idosos (idade igual ou superi-
or a 60 anos) que contemplará 10 casas, corres-
pondente a 3% do total; além de mais 20% para
os suplentes (02 casas);

2ª urna: para pessoas portadoras de neces-
sidades especiais, que contemplará 10 casas,
correspondente a 3% do total, além de mais 20%
para os suplentes (02 casas);

3ª urna: para pessoas que atenderam acima
de 03 critérios das condicionalidades, sendo o
principal estar na faixa de renda no valor de até R$
1.000,00 (um mil reais), que contemplará 233 ca-
sas, correspondente a 75% do total; além de mais
20% para os suplentes (43 casas).

4ª urna: para pessoas que atenderam 03 dos
critérios das condicionalidades, sendo um desses
critérios estar na faixa de renda no valor acima de
R$ 1.000,00 (um mil reais) até R$ 1.395,00 (um
mil trezentos e  noventa e cinco), que contemplará
78 casas, correspondente a 25% do total; além de
mais 20% para os suplentes (15 casas).

Informamos ainda que mesmo na sua ausência
durante o sorteio seus direitos serão respeitados,
mas não deixe de viver esse momento tão impor-
tante para você e nossa cidade. Boa sorte!

Atenciosamente,

Rogélio Barcheti Urrêa
Prefeito Municipal
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RELAÇÃO DE ATESTADO DO MÊS DE AGOSTO 2010
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L E G I S L A T I V O :

Por unanimidade a
Câmara de Vereadores
da Estância Turística de
Avaré aprovou na noite
de segunda-feira, 20/
09, o Decreto Legisla-
tivo nº 248/2010 que
outorga o título de Ci-
dadão Avareense ao ex-
diretor da Penitenciária
Dr. Paulo Luciano de
Campos, a P1, Lourival
Gomes, que atualmen-
te ocupa o cargo de se-
cretário da Administra-
ção Penitenciária do
Estado de São Paulo.

Com esta aprovação,
os vereadores prestam
uma justa homenagem a

Lourival Gomes vai receber
título de Cidadão Avareense

um personagem que du-
rante anos esteve à fren-

te da P1 de Ava-
ré e que, posteri-
ormente, ocupan-
do cargos impor-
tantes no escalão
do sistema peni-
tenciário de São
Paulo, nunca dei-
xou de atuar e
colaborar nas
conquistas que
beneficiaram o
município.

Lourival Go-
mes é bacharel
em Direito. Atu-
ava como secre-
tário adjunto da

Secretaria da Adminis-
tração Penitenciária des-

de 2006. Esteve à frente
da Coordenadoria dos
Estabelecimentos Peni-
tenciários do Estado
(COESPE) entre 1993 e
2000, foi diretor da ex-
tinta Casa de Detenção
“Prof. Flamínio Fávero”
de São Paulo em 1993,
professor da Escola de
Administração Peniten-
ciária, nas disciplinas Lei
de Execução Penal, no-
ções de Direito Penal e
Controle de Crises, par-
ticipou do Conselho Pe-
nitenciário do Estado e
do Conselho Estadual de
Política Criminal e Peni-
tenciária.

Neste final de sema-
na a Câmara de Vereado-
res da Estância Turística
de Avaré torna público o
edital de licitação para
continuidade das obras da
nova sede do Poder Le-
gislativo, na modalidade
concorrência pública. A
data de abertura está mar-
cada para as 15 horas do
dia 3 de novembro, quar-

Sai Edital de Licitação para continuidade das
obras do novo prédio da Câmara de Avaré

todo material e instalação
de cobertura em estrutu-
ra metálica na obra da
nova sede da Câmara de
Vereadores de Avaré,
com fornecimento de to-
dos os materiais, mão-de-
obra e equipamentos ne-
cessários”, informa o di-
retor Cristiano Augusto
Porto Ferreira.

Ainda segundo a Di-

Quando o consumidor enfrenta algum problema com um
produto ou serviço que adquiriu, muitas vezes não sabe a
quem recorrer para resolver a questão.

O consumidor pode negociar com a empresa, pedir que o
Procon interceda e/ou levar o caso às vias judiciais, mas
cada etapa a seu tempo, ou seja, se uma não funcionar é
hora de partir para a seguinte.

Veja a seguir quais são as etapas para defesa de seus
direitos:

1ª etapa: procure o fornecedor
Tente resolver o problema amigavelmente primeiro. As-

sim, procure o fornecedor, exponha a situação e exija uma
solução. No caso dos serviços regulados pela esfera fede-
ral, como bancos, telefonia e planos de saúde, o primeiro
contato pode ser feito pelo SAC, o qual deve seguir uma
série de regras para assegurar o bom atendimento ao con-
sumidor, como a opção de cancelamento no primeiro menu
eletrônico e não transferir a ligação mais de uma vez. Além
disso, as ligações devem ser gravadas e o consumidor pode
exigir acesso ao seu conteúdo ( o que serve de prova de
que a reclamação foi feita e do que foi combinado com o
atendente). Na falta de SAC ou ouvidoria, entre em contato
com o gerente ou outro representante da empresa. Reco-
menda-se que esse contato seja feito por escrito (carta com
AR, fax ou e-mail), para que o consumidor tenha o compro-
vante da solicitação. Caso seja pessoalmente, leve um docu-
mento com a descrição da queixa para protocolar.

2ª etapa: procure o Procon
Os Procons auxiliam na resolução de conflitos de forma

extrajudicial. Sua função é intermediar as negociações do
consumidor com a empresa. Para isso, realizam audiências
administrativas e elaboram um termo com o acordo firmado.
Se este for descumprido, o consumidor pode levá-lo à Justi-
ça e pedir seu cumprimento em um processo de execução.

3ª etapa: queixe-se às agências reguladoras
No caso dos serviços regulados (bancos, telefonia, TV

por assinatura, planos de saúde etc), o consumidor tem a
opção de reclamar também às agências reguladoras, pois é
sua competência fiscalizar os serviços prestados pelas em-
presas privadas desses setores. Apesar de as agências não
serem responsáveis pela resolução do caso específico, a
denúncia pode resultar na instauração de processo adminis-
trativo e, dependendo do desfecho, a empresa pode ser puni-
da com multas. Assim, não deixe de registrar a queixa, pois
isso pode beneficiar todos os consumidores daquele serviço.

Veja os sites e os telefones das principais agências:
* Anac (problemas com voo, aeroportos, bagagem, etc):

www.anac.gov.br e 0800 725 4445;
* Anatel (queixas sobre telefonia fixa e celular, internet e

TV por assinatura): www.anatel.gov.br e 133;
* Aneel (problemas com o serviço de energia elétrica):

www.aneel.gov.br e 167;
* ANS (conflitos com a operadora de plano de saúde):

0800 701 9656;
* Anvisa (reclamações ou dúvidas sobre alimentos, me-

dicamentos, produtos e equipamentos médicos, etc):
www.ans.gov.br e 0800 642 9782;

* Banco Central (denúncia sobre práticas irregulares de
instituições financeiras): www.bcb.gov.br e 0800 979 2345.

4ª etapa: entre na Justiça
Se nenhuma das etapas anteriores der certo, o jeito é

recorrer ao Poder Judiciário. Para causas de menor gravida-
de e cujo valor não exceda 40 salários mínimos pode-se
entrar com ação no Juizado Especial Cível (JEC). Ele costu-
ma ser mais rápido e menos burocrático que a Justiça co-
mum. Mas se a causa ultrapassar 40 salários mínimos ou
demandar produção de provas técnicas (perícia), deverá
ser levada à Justiça comum, com o auxílio de um advogado.
Caso o consumidor não possa arcar com os honorários
advocatícios, deve procurar a defensoria pública ou a pro-
curadoria de assistência judiciária.

DEFESA DO CONSUMIDOR
Procon orienta sobre como
proceder para solução de
problemas de consumo

ta-feira, após o feriado de
Finados.

As empresas interes-
sadas poderão realizar
visitas técnicas à obra até
o dia 27 de outubro, das
14h às 17h, com agenda-
mento prévio na Secreta-
ria da Câmara. “O objeto
do edital é a contratação
de empresa especializa-
da para fornecimento de

retoria, o edital de licita-
ção será publicado em
diversos meios de comu-
nicação e também no
site da Câmara, o
www.camaraavare.sp.gov.br
visando garantir o maior
número de licitantes in-
teressados.  Mais infor-
mações pelo telefone
(14) 3732-0929, ramal
207 ou 221.

A Ordem dos Advo-
gados do Brasil de São
Paulo (OAB-SP), por in-
termédio da 67ª Subseção
Avaré, presidida por Cé-
sar Piagentini Cruz, pro-
move no dia 8 de outubro,
às 19h30, a palestra “As-
sédio Moral no Ambiente
de Trabalho, na Casa do

OAB-SP promove em Avaré palestra sobre
“Assédio Moral no Ambiente de Trabalho”

Advogado de Avaré, loca-
lizada na Rua Paraná, 2123.

O evento terá como
palestrante do dr. Luís
Fernando Cordeiro, advo-
gado, mestrando pela Uni-
FMU, especialista em Di-
reito e Processo do Tra-
balho pela USP; professor
da Escola da Maistratura

do TRT da 2ª Região; pro-
fessor da ESA SP; autor
de artigos jurídicos.

Foram convidadas a 25ª
Subseção de Botucatu, a
112ª Subseção de Piraju, a
146ª de São Manuel, a 175ª
Subseção de Cerqueira Cé-
sar e a 207ª Subseção de
Taquarituba.

Mais informações e
incrições pelo fone (14)
3732-2939. No ato a ins-
crição a pessoa deverá fa-
zer a doação de uma lata
ou pacote de leite integral
em pó de 400 gramas. Se-
rão conferidos certificados
de participação e as vagas
são limitadas.

Lourival Gomes
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C U L T U R A:

Secretaria premia participantes do 3º Festival Literário de Avaré
A Secretaria da Cul-

tura e Lazer de Avaré
premiou na noite da últi-
ma quarta-feira, 22, os
participantes do 3º Fes-
tival Literário de Avaré
(FESLA), nas categori-
as Poesias, Contos e
Crônicas, prêmio esse
que leva o nome de Ma-
noel Marcelino de Sou-

Premiação
Na categoria Contos, em primeiro lugar ficou Clau-

dete Carvalho, com “Notícias de Agosto”; em segun-
do ficou Pedro Paulo de Araújo Jr., com “Sob o doce
domínio do amor” e em 3º lugar ficou André Luís Gua-
zzelli de Almeida, com “Noite Fria”.

Já na categoria Crônicas, os premiados foram:
primeiro lugar para Pedro Paulo de Araújo Jr., com “O
catador de latinhas e o ovo choco”; segundo lugar
para André Luís Guazzelli de Almeida com “Igreja e
sociedade – Poder e Glória numa sociedade doente”
e terceiro lugar para Vera Alice Veppo Ribeiro, com
“Plutão”. Recebeu menção honrosa Vera Lucia Fere-
zin de Oliveira, com “Segredo Sagrado”.

Na categoria Poesias, em primeiro lugar ficou
Maria Lucélia Martini com “Luar”, em segundo ficou
Sony Fermino dos Santos, com “Duplo Sentido”, em
terceiro ficou Maria Lucélia Martini com “Lembranças
e Esperanças”, em quarto lugar ficou Claudete Car-
valho com “À janela a rua passa” e em quinto lugar
ficou Paulo Henrique Gomes, com “Andorinha Assas-
sinada”. Receberam menções honrosas Sony San-
tos, com “Se não houvesse exeção” e Claudete Car-
valho com Brincadeira de Vento”.

Foram selecionados ainda para compor o livro do
3º FESLA que será lançado no próximo ano, os poe-
tas: Claudete Carvalho com “Curta História de Anjo”,
“À janela a rua passa” e “Brincadeira de Vento”, Doni-
zeti dos Santos com “A grande chama”, Rodrigo Car-
valho com “Reflexos”, Maria Lucélia Martini com “Gos-
taria”, “Luar” e “Lembranças e Esperanças”, Vera Alice
Veppo Ribeiro com “Corpo” e “A beira-mar”, Rosa Yuri
Kawakami Pinto com “Névoas” e “Gueixa”, Pedro Pau-
lo de Araujo Jr. Com “Sonhos” e “Para Ellen”, Renato
José Mendes com “Gratidão” e “Estrela da Noite”, Are-
tusa Dias Tróia com “Insanidade Real” e “Meu Filho”,
Beatriz Rocha Neves de Mello com “Inverno”, Andreza
Elizabeth Moreira Azevedo com “Somente”, Rogério
Faria dos Santos” com “Boêmio” e “Vida”, Frederico
Corrêa Peão com “Algumas Conclusões”, Evelise Apa-
recida Barbosa com “Momentos”, Maria Aparecida de
Souza com “A mulher e aquele espelho da natureza”,
Luis Fernando Lopes dos Santos com “Devastação” e
“Não existe”, Sony Santos com “Se não houvesse exe-
ção” e “Duplo sentido” e Paulo Henrique Gomes com
“Andorinha Assassinada”

No dia 23 aconteceu o lançamento da II Antologia
dos poetas do Centro Literário “Anita Ferreira De Ma-
ria”, no Cineclube Avaré e no dia 24 foi realizado mais
um Encontro Poóetico (toda sexta-feira de cada mês)
com lançamento da biografia de “Maneco Dionísio”, do
escritor Gesiel Júnior,  também no Cineclube Avaré.

za Franco, o Maneco
Dionísio.

Na primeira noite do
evento, no dia 21, houve
palestra com o historia-
dor Gesiel Júnior sobre o
homenageado. O 3º
FESLA teve como jura-
dos o poeta Cláudio Cor-
tez, que julgou a catego-
ria Poesias, a professo-

ra de língua portuguesa
Cléa Dalva avaliou os
Contos e também pro-
fessora de Língua Por-
tuguesa Carmem Faria
julgou as Crônicas.

Antes da premiação
foi exibido o documentá-
rio “Caminhos do Trem”,
produzido em Avaré, que
conta um pouco sobre a

antiga estação de Avaré,
localizada nas proximida-
des do Fórum. O docu-
mentário conta com de-
poimentos de pessoas
como professor José
Leandro Franzolin, pro-
fessor Joaquim “Tininho”
Negrão, Elias Almeida
Ward, Maria Cândida
Botelho, entre outros.

Participantes do Curso de Modelista recebem certificado

Ouvidoria
Municipal:

0800-7700133

Os pa r t i c ipan tes
do Curso de Modelis-
ta de Roupas, promo-
vido pelo Fundo So-
cial de Solidariedade
de Avaré,  presidido
por Maria Silvia Pe-
dro, em parceria com
o Senai de Botucatu,
receberam na  tarde
da última sexta-feira,
24, os certificados de
conclusão.

P o r  s u g e s t ã o  d a
p r o f e s s o r a  S u z a n a
Fernandes de Olivei-
ra, as modelistas con-
f e c c i o n a r a m  s u a s
p r ó p r i a s  r o u p a s  e
part iciparam de um
desfile no Cineclube
Avaré, onde puderam
expor os modelos cri-
ados.

As  a lunas  foram
maquiadas pela pro-
f i s s i o n a l  R o s a l i a
Marques, que volun-
tariamente ofereceu
seus serviços. O mo-
delista é aquele que
verifica a adequação
do modelo inicial ao
tecido previsto, o ca-
imento de cada peça
e a execução prática
das ideias. O profis-
sional terá competên-
cia para desenvolver

G E R A Ç Ã O   D E   R E N D A :

moldes, ampliação e
r e d u ç ã o  d e  a c o r d o
com precedimentos
t é c n i c o s  e  n o r m a s
ambientais de segu-
rança.

O curso foi desen-
volvido em 160 horas
e  faz  par te  de  uma
ação do Fundo Soci-
al visando a qualifi-
c a ç ã o  d a  m ã o  d e
o b r a  e  o f e r e c e n d o
oportunidade de tra-
balho a população de
b a i x a  r e n d a  e  e s t á
dentro do que propõe
a  p res iden te  Mar ia
Silvia, que é “não so-
mente  dar  o  pe ixe ,
mas também ensinar
a pescá-lo”.
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Foi inaugurada na
manhã de ontem, a Cen-
tral de Atenção ao
Egresso e Familia, na
Rua Rio Grande do Sul
nº 2102, que contou com
a presença de autorida-
des locais, bem como do
Secretário de Adminis-
tração Penitenciária do
Estado, Lourival Gomes,
e do coordenador esta-
dual da Reintegração
Social e Cidadania, Mau-
ro Bitencourt

A central está mon-
tada em um prédio cedi-
do pela Prefeitura. Ten-
do como objetivo a rein-
tegração social, a Cen-
tral é um núcleo de aten-
dimento aos egressos e
seus familiares. Há tam-
bém o auxílio à família de
quem ainda está preso.
O trabalho é desenvolvi-
do através de atendimen-
to social, encaminha-

Inaugurada a Central de Atenção ao Egresso e Família

Central de Atenção ao Egresso e Família

mentos e parcerias com
diversas entidades gover-
namentais, Ongs e inici-
ativa privada.

Um dos programas da
Central é o Programa Es-
tadual de Apoio ao Egres-
so do Sistema Penitenci-

ário – PRÓ-EGRESSO,
uma iniciativa conjunta
entre Secretaria da Admi-
nistração Penitenciária

(SAP), através da Coor-
denadoria de Reintegra-
ção Social e Cidadania
(CRSC) e a Secretaria do
Emprego e Relações de
Trabalho (SERT).

O objetivo do progra-
ma é estimular a inclu-
são na sociedade e no
mercado de trabalho de
egressos das penitenciá-
rias paulistas, por meio
de programas da SERT,
como o Emprega São
Paulo (intermediação de
mão de obra) e o Progra-
ma Estadual de Qualifi-
cação Profissional
(PEQ). Os órgãos esta-
duais poderão agora exi-
gir 5% do número total
de vagas aos ex-deten-
tos das empresas vence-
doras das licitações de
obras e serviços. Trata-
se de um projeto inédito
e do maior programa de
apoio ao egresso do país.

A Central de Atenção
ao Egresso e Família irá
trabalhar em conjunto com
a Central de Penas e Me-
didas Alternativas. A Se-
cretaria da Administração
Penitenciária ao propor a
criação das Centrais de
Penas e Medidas Alterna-
tivas tem por objetivo pro-
mover a expansão quanti-
tativa e qualitativa da apli-
cação das penas de pres-
tação de serviço à comu-
nidade no Estado de São
Paulo, oferecendo ao Ju-
diciário programas de
acompanhamento e fisca-
lização até a efetiva exe-
cução das Penas e Medi-
das Alternativas bem como
a elevação dos potenciais
preventivos, retributivos e
ressocializadores a partir
da idéia de eficiência e
qualidade no acompanha-
mento e de rigor e serie-
dade na fiscalização.

Espetáculo em Avaré conta a trajetória de 20 anos dos Trovadores Urbanos
Oito músicos, num

palco com pétalas de
r o s a s  v e r m e l h a s ,
mostrando que o uni-
verso dos Trovadores
Urbanos  va i  mu i to
a l é m  d e  s e r e n a t a s
nas janelas. Delicade-
za, profissionalismo,
suing e muito roman-
tismo! O quarteto vo-
cal, Eduardo Santha-
na  e  os  avareenses
Juca Novaes, Maida
Novaes e Valéria Ca-
ram, o grupo que ori-
ginou o projeto co-
nhecido internacio-
nalmente, mostra bom
gosto e competência
musical, num repertó-
rio requintado e cria-
tivo.

M Ú S I C A :

O espetáculo  d i -
vulga, também, o lan-
çamento  do  sé t imo
CD - “Amor até o fim
“. O espetáculo con-
ta com arranjos e di-
reção musical do mul-
tiinstrumentista pau-
lista Pichú Borrelli. O
s h o w  “ Tr o v a d o r e s
Urbanos - 20 anos”,
que levou 1.600 pes-
s o a s ,  e m  m a i o ,  a o
Memorial da América
Latina e 584 pessoas,
ao Auditório Ibirapu-
era, em junho, chega
a  Avaré  e  acontece
hoje no Palácio das
Ar te s  ( an t igo  C ine
Santa Cruz), a partir
das 20h00, com entra-
da franca.
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O filósofo do século XXI
Escritor, poeta e jornalista, avareense é o mais influente pensador espírita do Brasil

J. Herculano Pires

GESIEL JÚNIOR

Sua mãe teve nome
de flor e ele nasceu no
começo da primavera –
em 25 de setembro –
no pitoresco Largo São
João, o jardim público
mais bem cuidado da
pacata Avaré de 1914.

A alusão é a José
Herculano Pires, o mais
importante autor espíri-
ta do país, reverencia-
do por Chico Xavier e
respeitado pela prodigi-
osa carreira literária
que marcou o espiritis-
mo por ter sido ele o
ordenador do pensa-
mento de Allan Kardec.

Edificante é a traje-
tória de vida desse ad-
mirável avareense tão
pouco reconhecido em
sua própria terra.

Ainda menino, aos 9
anos, o primogênito do
farmacêutico José Pi-
res Corrêa e da pianis-
ta Bonina Amaral Si-
monetti Pires, manifes-
ta o seu amor pelas le-
tras e compõe o primei-
ro soneto, um decassí-
labo em que descreve
os ares da praça onde
nasceu.

“Sonhos Azuis”, seu
primeiro livro de contos,
ele o publica aos 16
anos e, em 1932, lança
“Coração”, uma coletâ-
nea de poemas livres e
sonetos. Desde essa
fase Herculano se mos-
tra ávido por temas fi-
losóficos. É quando
descobre o pensamen-

to kardecista pela refle-
xão dos ensinamentos do
“Livro dos Espíritos”.

Após os primeiros
estudos feitos em Itaí,
Cerqueira César e Ava-
ré, casa-se em 1938 com
Maria Virgínia Anhaia
Ferraz. Dessa união nas-
cem os filhos Helena,
Heloísa, Herculano e
Helenilda.

Muda-se com a famí-
lia para Marília, onde por
seis anos dirige o “Diá-
rio Paulista” e intensifi-
ca suas atividades na
imprensa. Nesse período
recebe crítica elogiosa do
escritor gaúcho Érico
Veríssimo para “Estra-
das e Ruas”, outra de
suas antologias poéticas.

Em meados dos anos

40, convidado pelos Di-
ários Associados, fixa-se
na capital paulista e aí
exerce as funções de
repórter, redator, secre-
tário, cronista parlamen-
tar e crítico literário.

Simultaneamente
Herculano se revela um
dos autores mais críticos
dentro do espiritismo,
mantendo sua postura
racional e coerente para
deter desvios e mistifica-
ções da doutrina.

Leitor voraz, analista
do cotidiano e profundo
estudioso de psicologia e
de parapsicologia, ele
obtém em 1958 o bacha-
relado em filosofia pela
Universidade de São
Paulo. Também na USP
licencia-se pela mesma

disciplina ao defender e
publicar uma tese exis-
tencial: “O Ser e a Sere-
nidade”.

Em 1961, Jânio Qua-
dros nomeia Herculano
como chefe do escritó-
rio da Presidência da
República em São Pau-
lo. Exerce, porém, esse
cargo – o único de cu-
nho político em sua vida
– por poucos meses de-
vido à renúncia do con-
trovertido presidente.

O jornalismo e o es-
piritismo, contudo, per-
mearam a mente desse
homem múltiplo. Inte-
grou e dirigiu a União
Brasileira de Escritores,
o Instituto Brasileiro de
Filosofia, o Sindicato
dos Jornalistas Profissi-

onais do Estado de São
Paulo, o Instituto Paulis-
ta de Parapsicologia e o
Instituto de Educação
Espírita.

A exemplo de Kar-
dec, seu mestre, Hercu-
lano teve morte súbita
em casa, aos 65 anos in-
completos, curiosamente
a mesma idade do codi-
ficador do espiritismo.
Passava das nove da
noite de 8 de março de
1979 quando ele enfar-
tou. Levado ao Hospital
São Paulo, tentaram em
vão reanimá-lo.

Sepultado na tarde do
dia seguinte, no Cemité-

rio São Paulo, o notá-
vel filósofo mereceu
homenagens de repre-
sentantes de institui-
ções espíritas e cultu-
rais. A União Brasilei-
ra de Escritores e a
Academia Paulista de
Letras enviaram flores.
Discursaram diante do
corpo inanimado do
escritor, os deputados
Freitas Nobre e Israel
Dias Novaes. O primei-
ro, falou em nome do
Sindicato dos Jornalistas,
e o segundo, intelectual
conterrâneo, frisou ter
Avaré e o Brasil perdido
um grande cidadão.

José Herculano Pires, o “Zequita”, escritor avareense de renome internacional

Herculano, mestre em filosofia, em fotografia
dedicada à mãe, 1957
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A vocação literária
de J. Herculano Pires
expandiu-se por mais
de 50 anos. Motivado
pelos pais e irmãos, ele
assinou seus primeiros
escritos em Avaré, na
década de 20.

Entre poemas, ro-
mances, contos, crô-
nicas e ensaios sobre
parapsicologia, psico-
logia, pedagogia, são
81 títulos impressos
por diferentes editoras,
alguns deles premia-
dos. A maior parte de
sua obra é dedicada à
difusão da doutrina
kardecista. Sua contri-
buição à literatura
cresce ao se levar em
conta os livros por ele
traduzidos, obras de
codificação espírita.

Até na teledrama-
turgia Herculano in-
fluiu. Em 1974, ele ofe-
receu assessoria téc-
nica à novelista Ivani
Ribeiro, autora de “A
Viagem”, trama exibi-
da pela TV Tupi e que
teve na reencarnação
o seu tema central.

A propósito, o au-
tor acreditava ter vivi-
do em outras épocas,
a mais recente em

Luzes, ideias e lições em mais de 80 livros

A V A R É
Herculano Pires

Doirado sol que os campos enterneces
Banhando em ouro as casas da cidade,

Despetalas os sinos de outra idade
A bimbalhar em ritmos e preces.

Oh Sol dos tempos, que de nada esqueces
Espancas o nevoeiro da saudade

Que vela na minha alma a mocidade,
Outra Avaré, que noutro tempo esqueces.

Entre dois sóis, dois tempos e dois véus,
Nesse rasgar nostálgico dos véus,

Descubra-se também a minha imagem.

Somos dois na estranhíssima dublagem,
Mas na oculta sincrônica da dor
Volto a unir-te, Avaré, meu amor.

São Paulo, agosto de 1968

Portugal, no século de-
zenove, ao reencarnar-se
na pessoa do escritor,
historiador, jornalista e
poeta Alexandre Hercula-
no (1810-1877), da era
do romantismo.

No final dos anos 70
sua produção literária
fica espantosamente fe-
cunda e ele então funda
a Editora Paideia. Isto
porque nas prateleiras de
seu pequeno escritório –
instalado no quarto de
dormir – acumulavam-se
romances, crônicas, po-
esias, ensaios, os quais,

devido à quantidade, só
vieram a ser publicados
após sua morte.

Dizendo-se vítima de
“grafomania”, deu a seguin-
te declaração: “Não posso
parar de escrever. Minha
mente é um turbilhão de
ideias, o que nunca me
aconteceu. Meus quatro
últimos livros escrevi em
pouco tempo. Deve ser um
aviso que estou para de-
sencarnar”, afirmou em alu-
são à própria morte.

Ao longo de sua car-
reira atarefada, Hercula-
no visitava Avaré para ver

a mãe e os irmãos. Pa-
rada obrigatória era na
residência da irmã caçu-
la, Marília, para ele “Pe-
quetita”, esposa do jor-
nalista Elias Almeida
Ward. Cultivar a vida fa-
miliar o comprazia.

Filósofo notável, cujo
pensamento ultrapassa
sua época, J. Hercula-
no Pires sabiamente fez
de seu intenso e exten-
so trabalho farol de luz
para clarear tantas
consciências confusas
no limiar conturbado do
terceiro milênio.

Família Pires:
de pé, os irmãos
Renê, Heraldo e
Herculano.
Sentados, o
casal José e
Bonina, ladeado
pelas filhas
Lourdes e
Marília.

Herculano observa a mãe Bonina embalando a
neta, Fernanda Ward, 1974

O escritor em franca produção para a literatura espírita
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Mais de duas mil
pessoas participaram
da Cavalgada de Ani-
versário de Avaré, pe-
las ruas da cidade. A
cavalgada teve seu pon-
to alto na Rua Rio de
Janeiro, onde a popula-

Mais de duas mil pessoas participam
da Cavalgada de Aniversário de Avaré

ção se concentrou para
ver a passagem dos ca-
valeiros e amazonas. O
palanque das autorida-
des ficou no Largo São
João. Foram confecci-
onados 1.200 troféus,
distribuídos para todas

comitivas participantes.
A comissão organi-

zadora da cavalgada foi
composta por Silvio
Sbarbi, tendo como
membros Reinaldo Cel-
so dos Santos, João Fra-
goso Filho (Grelinha),

Romeu Lellis, João Feio,
Marcelo Té, José Case-
miro, Adriano e Ivan.

Várias foram as co-
mitivas participantes,
como Nossa Senhora
Aparecida, João Feio,
Romeu Lellis, Associa-

ção dos Muladeiros de
Avaré (AMA), Latinha
na Mão, Bar Me Que-
bra, Selaria São José,
entre outras, além de
comitivas de cidades
como São Manuel e
Pardinho.

A comitiva Latinha
na Mão fez um traba-
lho de arrecadação de
leite e o material será
doado pela Associação
dos Amigos dos Ex-
cepcionais – APAE -,
de Avaré.


