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O pitoresco Largo Santa Cruz

Formado em 1882, o
Largo Santa Cruz é uma
das praças mais agradá-
veis da Avaré que já foi
chamada de “Cidade Jar-
dim” nos anos 60. Co-
nheça um pouco sobre a
história desse logradou-
ro que abriga a estátua
“Cristo em Ascensão”,
de Fausto Mazzola, e que
esteve nos sonhos da pin-
tora Djanira, na crônica
do pesquisador Gesiel
Júnior.

R$ 7 milhões serão aplicados no Ambulatório Médico Especializado (AME)

PÁGINA 08

Na manhã da quin-
ta-feira, 15, estiveram
reunidos: Prefeito Muni-
cipal, Secretária Muni-
cipal de Saúde, Secre-
tário Municipal de Co-
municação e a Diretora
do Departamento Regi-
onal de Saúde - DRS
Bauru, Doroti Vieira Al-
ves Ferreira com os fun-
cionários do Núcleo de

Gestão Assistencial
(NGA) de Avaré. O
objetivo do encontro foi
definir regras e prazos
da transição dos servi-
dores do NGA para o
município, já que atual-
mente trabalham para a
Secretaria de Estado da
Saúde.

H O R Á R I O  D E  V E R Ã O :

Começa a construção da Vila Dignidade de Avaré
A construção das

vinte e duas casas da
Vila Dignidade foi inicia-
da. O projeto prevê tam-
bém área de lazer, pomar,
horta e árvores de diver-
sas espécies. No total,
vinte e cinco avareenses

trabalham na obra. Em
breve serão abertas ins-
crições para selecionar
os futuros moradores da
vila. No total, vinte e cin-
co avareenses trabalham
na obra.

A Vila Dignidade de

Avaré é a primeira do
Estado de São Paulo e
deverá ser avaliada pela
Organização das Nações
Unidas (ONU) como um
projeto social que valori-
za o ser humano e res-
gata a dignidade dos ido-
sos.

M E M Ó R I A   V I V A :

C U L T U R A :

INICIA NESTE DOMINGO O

HORÁRIO DE VERÃO. ADIANTE

SEU RELÓGIO EM 1 HORA.

A D M I N I S T  R A Ç Ã O :

PLANO DE CARREIRA DO

FUNCIONALISMO MUNICIPAL.
PÁGINA 08

O GRUPO DE TEATRO CRIANÇA ECOLÓGICA SE APRESENTARÁ NO “KIM NEGRÃO”

As crianças de Ava-
ré terão a oportunidade
de brincar e aprender
sobre o meio ambiente
com a turma Criança
Ecológica. O Teatro Cri-
ança Ecológica fará duas

apresentações no Giná-
sio Municipal de Espor-
tes “Kim Negrão”, Rua
Anacleto Pires, s/nº -
Praça da Paz, na quinta-
feira, 22 de outubro, às
11h e 15h. As apresen-

tações têm duração de
aproximadamente 50 mi-
nutos e são gratuitas.

Mais informações
sobre o projeto no site
www.criancaecologica.
sp.gov.br.

BENOLI
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Secretarias Municipais de Avaré – Administração 2009/2012

Administração
João Batista Leme
Praça Juca Novaes, 1169.
3711-2500 (ramal 226) / 9601-3800

Agricultura
Pedro Luiz Olivieri Luchesi
Rua: Santa Catarina, 1901
3733-4182 / 9792-2143

Assistência e Desenvolvimento Social
Fátima dos Santos Zanela
Rua: Rio Grande do Sul, 1810
3711-1430 / 9651-3723

Comunicação
Marcelo José Ortega
Praça Juca Novaes, 1169.
3711–2556 / FAX: 3711–2555
9601-7100

Cultura
Gilson Câmara
Centro Cultural Djanira Mota
FAX: 3732-5057 / 9790-7495

Educação
José Alcides Muller
R: Pernambuco, 1065
FAX: 3711–2211 / 9783-7741

Esporte e Lazer
Daulus Eduardo Paixão
Praça Romeu Bretas, s/n°
3732-0756 / 9784-0934

Fazenda
Clóvis de Oliveira
Rua: Rio Grande do Sul, 1810
3711-2566 / FAX: 3711-2545 / 9754-9306

Habitação
Carlos Alberto Stati
Rua: Rio Grande do Sul, 1810
3711-2565 / FAX: 37112543 / 9608-6311

Indústria, Comércio e Desenvolvimento
Econômico
Camila Vieira Filgueiras
Rua: Rio Grande do Sul, 1810
3711-2582 / FAX: 3711-2580 / 9791-3412

Meio Ambiente
Mirthes Yara F. Vieira
Rua: Rio Grande do Sul, 1810
3711-2573 / 3711-2553 / FAX: 3711-2559
9754 -9302

Planejamento e Obras
Aparecido Fernandes Junior
Rua: Rio Grande do Sul, 1810
3711-2546 / 3711-2548 / 3711-2572 / FAX: 3711-2574 /
9754-9296

Saúde
Marialva Biazon
Rua: Rio Grande do Sul, 1810
3733–8277 / 3732-8263 / FAX: 3732-8151 9601-6400

Direitos da Pessoa com Deficiência
Dr. Nilson Calamita
Rua: Rio Grande do Sul, 1810
Fones: 3711-2533

Turismo
Márcia Sales Falanghe
Avenida Paulo Araújo Novaes, 11
FAX: 3732–8009 / 9783-8324

PAÇO MUNICIPAL: Prefeitura da Estância Turística de
Avaré
Praça Juca Novaes, 1169 – Fone: 3711-2500.
PREFEITO: Rogelio Barcheti Urrêa.

Roberto Araújo
PRESIDENTE
email: vereadorrobertoaraujo@camaraavare.sp.gov.br
assessor: jonas @camaraavare.sp.gov.br
fone: (14) 9786-3167

Ouvidoria Municipal: 0800-7700133

José Vicente Schiavão
email: vereadorvicente@camaraavare.sp.gov.br
assessor: luizfernando@camaraavare.sp.gov.br
fone: (14) 9786-3510

Júlio César Theodoro
email: vereadortucao@camaraavare.sp.gov.br
assessor: fabio@camaraavare.sp.gov.br
fone: (14) 9745-2214

Luiz Otávio Clivatti
email: vereadorclivatti@camaraavare.sp.gov.br
assessor: marcelo@camaraavare.sp.gov.br
fone: (14) 9786-2263

Paulo Novaes Filho
email: vereadorpoio@camaraavare.sp.gov.br
assessor: anamaria@camaraavare.sp.gov.br
fone: (14) 9784-5593

Ernesto Ferreira de Albuquerque
email: vereadorernesto@camaraavare.sp.gov.br
assessor: paulo@camaraavare.sp.gov.br
fone: (14) 9606-8792

Rosângela Paulucci P. Perreira
email: vereadorarosangela@camaraavare.sp.gov.br
assessor: anapaula@camaraavare.sp.gov.br
fone: (14) 9786-2642

Rodivaldo Ripoli
email: vereadorripoli@camaraavare.sp.gov.br
assessor: daniboy@camaraavare.sp.gov.br
fone: (14) 9786-5268

Germinal  Pegoli Junior
email: vereadorpegoli@camaraavare.sp.gov.br
assessor: fabiana@camaraavare.sp.gov.br
fone: (14) 9612-3514

Ditinho da Farmácia
email: vereadorditinho@camaraavare.sp.gov.br
assessor: simone@camaraavare.sp.gov.br
fone: (14) 9789-3370

VEREADORES
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 082/09 – PROCESSO Nº. 573/09
Objeto: Contratação de empresa especializada para forneci-
mento de caminhões de terra.
Data de Encerramento: 29 de outubro de 2009, das 13:30 às
14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 29 de outubro de 2.009, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 13 de outubro de 2009 – Érica Marin Henri-
que – Pregoeira.

REPETIÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 111/09 – PROCESSO
Nº. 523/09
Objeto: Aquisição de pneus para a Secretaria Municipal de Edu-
cação.
Recebimento das Propostas: 04 de novembro de 2009, das 09:00
às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 04 de novembro de 2009, das
10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 04 de novembro de 2.009, 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 Estância
Turística de Avaré, 14 de outubro de 2009 – Érica Marin Henri-
que – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 124/09 – PROCESSO Nº. 574/09
Objeto: Aquisição de tintas para a Secretaria de Meio Ambiente.
Recebimento das Propostas: 30 de outubro de 2009, das 09:00
às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 30 de outubro de 2009, das
10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 30 de outubro de 2.009, às 14:00 horas, atra-
vés do site www.bbmnet.com.br.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 14 de outubro de 2009 – Érica Marin Henri-
que – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 125/09 – PROCESSO Nº. 575/09
Objeto: Aquisição de tacha monodirecional.
Recebimento das Propostas: 30 de outubro de 2009, das 09:00
às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 30 de outubro de 2009, das
10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 30 de outubro de 2.009, às 16:00 horas, atra-
vés do site www.bbmnet.com.br.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 14 de outubro de 2009 – Érica Marin Henri-
que – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 128/09 – PROCESSO Nº. 593/09
Objeto: Aquisição de 15 toner para a Secretaria Municipal de
Saúde.
Recebimento das Propostas: 29 de outubro de 2009, das 09:00
às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 29 de outubro de 2009, das
10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 29 de outubro de 2.009, às 16:00 horas, atra-
vés do site www.bbmnet.com.br.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 13 de outubro de 2009 – Érica Marin Henri-
que – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 129/09 – PROCESSO Nº. 598/09
Objeto: Aquisição de diversos materiais para desenvolvimento
de atividades junto ao CRAS I e CRAS II.
Recebimento das Propostas: 04 de novembro de 2009, das 09:00
às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 04 de novembro de 2009, das
10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 04 de novembro de 2.009, 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 Estância
Turística de Avaré, 15 de outubro de 2009 – Érica Marin Henri-

que – Pregoeira.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
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 MONDEO COMÉRCIO E DISTRIBUI-
DORA LTDA, objetivando a aquisição de pneus para a Secreta-
ria Municipal de Agricultura e Secretaria Municipal do Bem Estar
Social, relativa ao PREGÃO ELETRÔNICO nº. 107/09 – Processo
nº. 515/09 - Homologado em: 08/10/2009.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 223/09–Processo nº. 594/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a Empresa ATACADÃO
FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA, com valor global de R$
8.690,00(oito mil, seiscentos e noventa reais), objetivando  a
aquisição de 3.000 Kg de arroz tipo 1, pacote com 5 Kg e 2.500
Kg de farinha de trigo pré misturada saca com 25 Kg, com fulcro
no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 02 de outubro de 2009 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 224/09–Processo nº. 595/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à ASSOCIAÇÃO COMER-
CIAL INDÚSTRIAL E AGROPECUÁRIA DE AVARÉ, com valor men-
sal de R$ 3.000,00 (três mil reais), objetivando a locação do
imóvel sito a Rua Rio de Janeiro nº 1.640 para a instalação do
Posto de Atendimento SEBRAE, com fulcro no artigo 24 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08
de outubro de 2009 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Munici-
pal.

Dispensa nº. 225/09–Processo nº. 596/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à SERVIÇO NACIONAL
DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, com valor global de R$
24.000,00 (vinte e quatro mil reais), objetivando a o Programa
Educação para o Trabalho, com fulcro no artigo 24 da Lei Fede-
ral 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 07 de
outubro de 2009 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DA RERRATIFICAÇÃO
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergênci-
as ocorridas quanto Termo de rerratificação nº338/09, referen-
te ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº041/09-PROCESSO nº 284/09,
motivo pelo qual os atos praticados por este setor e assinados
pelo Senhor Prefeito Municipal deverão ser re-ratificados.
Onde se lia:
CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor deste aditamento de contrato é de R$ 12.969,26(doze
mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centa-
vos), o que corresponde a aproximadamente 5%(cinco por cen-
to) do valor total adjudicado no processo licitatório em questão.
Agora se leia:
CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
O valor deste aditamento de contrato é de R$ 13.696,90(treze
mil, seiscentos e noventa e seis reais e noventa centavos), o
que corresponde a aproximadamente 5,28%(cinco vírgula vinte
e oito por cento) do valor total adjudicado no processo licitatório
em questão.

LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA

CIRCULAR N º 38/2009 - DG
Avaré, 14 de outubro de 2.009

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

Senhor (a) Vereador (a):-

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
19/10/2009 - Segunda Feira – às 18:00 horas.
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  19 de outubro do corrente ano, que tem
seu inicio marcado para as 18:00 horas, a seguinte matéria:

1. PROJETO DE LEI N.º 141/2009 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal

Assunto: Autoriza o Executivo Municipal a realizar, sem ônus e
encargos, doação de áreas de terras ao SESI e dá outras provi-
dências.
Anexo:- Cópias do Projeto de Lei nº 141/2009; dos Pareceres do
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação;
de Finanças, Orçamento e Dir. Consumidor; e de Serviços, Obras
e Administração Pública. (c/ emendas)

2. PROJETO DE LEI N.º 172/2009 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Altera a Lei nº 315, de 23 de maio de 1995, ampliando
os períodos da licença gestante e licença adoção.
Anexo:- Cópias do Projeto de Lei nº 172/2009;
Obs:- Os Pareceres do Jurídico e das Comissões Permanentes
serão colocados na Mesa dos Srs. Vereadores quando da apre-
ciação da matéria.

3. PROJETO DE LEI N. 180/2009 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Dispõe sobre a regulamentação do desconto em
folha de pagamento dos funcionários, no âmbito do Poder Exe-
cutivo deste Município.
Anexo:- Cópias do Projeto de Lei nº 180/2009; dos Pareceres do
Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
(Parecer Contrário)

4. PROJETO DE LEI N.º 186/2009 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Dispõe sobre a criação e regulamentação do Depar-
tamento de Análise e Conferência (DAC) no âmbito da adminis-
tração municipal, e adota outras providências. -
Anexo:- Cópias do Projeto de Lei nº 186/2009; dos Pareceres do
Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação; de
Finanças, Orçamento e Dir. Consumidor; e de Serviços, Obras e
Administração Pública. (vista Ver. Poio)

5. PROJETO DE LEI N. 197/2009 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Autoriza a concessão de serviço público de gestão
das áreas destinadas ao estacionamento rotativo pago, nos
termos dos artigos 24, inciso X e 25 da Lei Federal nº 9.503, de
23.09.97 e da Lei Municipal nº 830, de 26 de abril de 2.006.
Anexo:- Cópias do Projeto de Lei nº 197/2009; dos Pareceres do
Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e de
Serviços, Obras e Administração Pública. (c/ emendas)

6. PROJETO DE LEI N. 198/2009 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Dispõe sobre a edificação individualizada de consu-
mo de água nas edificações prediais verticais.
Anexo:- Cópias do Projeto de Lei nº 198/2009; dos Pareceres do
Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e de
Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor.

7. PROJETO DE LEI N. 199/2009 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Regulamenta a concessão de bolsas de estudos e
descontos sobre as anuidades pagas à Fundação Regional Edu-
cacional de Avaré - FREA e dá outras providências.
Anexo:- Cópias do Projeto de Lei nº 199/2009; dos Pareceres do
Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação; de
Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor;
e de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.

OBSERVAÇÃO: O Projeto de Lei, abaixo relacionado, deixou de
constar da presente Circular tendo em vista a RETIRADA pelo
autor:

PROJETO DE LEI N. 190/2009 – Discussão Única
Autoria:- Ver. Vicente José Schiavão
Assunto: - Dispõe sobre informação ao idoso, do direito ao aten-
dimento preferencial nos estabelecimentos de saúde.
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

Ouvidoria Municipal:

0800-7700133
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DECRETOS

Decreto nº 2.211, de 05 de outubro de 2009.
(Dispõe sobre declaração de Ponto Facultativo nas repartições
da Secretaria Municipal de Educação, nos dias 15 e 16 de outu-
bro de 2009.)

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
pertencentes à Secretaria Municipal de Educação de Avaré, os
dias 15 e 16 de outubro de 2009, exceto creches.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 05 de outubro de
2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 2.218, de 08 de outubro de 2.009.
(Dispõe sobre alteração do Artigo 1º do Decreto nº 590, de 10
de dezembro de 2003, e dá outras providências.)

ROGELIO BARCHETI URRÊA, Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas
por lei,

D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - O artigo 1º do Decreto nº 590, de 10 de dezembro de
2.003, passa a ter a seguinte redação:-
Artigo 1º - ...................................................................

Descrição das Áreas :-
“Um lote situado nesta cidade, com a seguinte descrição: inicia-
se no marco cravado junto ao alinhamento da Avenida Dongui-
nha Mercadante, a 10,00 metros de distancia da área de Maria
Acyr Mercadante Puzziello, confrontando com a área remanes-
cente; deste marco deflete á esquerda em raio de concordância
de 9,00 metros, percorrendo uma distancia de 12,73 metros, na
mesma confrontação anterior até o marco cravado; deste mar-
co segue em frente, percorrendo uma distancia de 62,60 me-
tros, na mesma confrontação anterior, até o marco cravado;
deste marco deflete á esquerda em curva de raio 9,00 metros
percorrendo uma distancia 5,22 metros, na mesma confronta-
ção anterior, até marco cravado; deste marco deflete á direita
em curva de raio 9,00 metros percorrendo uma distancia de
36,41 metros, na mesma confrontação anterior até o marco cra-
vado; deste marco deflete á esquerda em curva de raio 9,00
metros percorrendo uma distancia 5,22 metros, na mesma con-
frontação anterior, até o marco cravado; deste marco segue em
frente, percorrendo a distancia de 62,60 metros, na mesma con-
frontação anterior, até marco cravado; deste marco deflete á
esquerda em raio de concordância de 9,00 metros; percorrendo
a distancia de 12,73 metros, na mesma confrontação anterior,
até o marco cravado junto ao alinhamento da Avenida Dongui-
nha Mercadante; deste marco deflete á direita, percorrendo a
distancia de 30,00 metros, confrontando com a Avenida Dongui-
nha Mercadante até o marco de inicio desta descrição, encer-
rando a área de 1.170,13 metros quadrados

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 08 de outubro de
2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 2.222, de 14 de outubro de 2.009.
(Declara Hóspede Oficial do Município o Sr. Geraldo Alckmim).

Rogélio Barcheti Urrêa, Prefeito Municipal da Estância Turística
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarado Hóspede Oficial do Município de Ava-
ré, o Sr. Geraldo Alckmin, quando de sua visita nesta cidade, no
dia 14 de outubro de 2.009
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 14 de outubro de
2.009.

Rogélio Barcheti Urrêa
Prefeito Municipal

PROCESSO SELETIVO

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009

Edital de Julgamento dos Recursos

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Pau-
lo, através do Chefe do Executivo, Sr. Rogélio Barcheti Urrêa, no
uso de sus atribuições legais, juntamente com a empresa CE-
MAT Assessoria Jurídica e Administrativa Ltda, responsável pela
realização do Concurso Público nº 01/2009, tornam público aos
interessados, nos termos do Capitulo VII, itens 1 e seguintes do
Edital do Concurso Público nº 01/2009, o resultado do julgamen-
to dos recursos apresentados;

INEDITORIAL

Despacho

Processo nº. 018/2009
Autorização nº. 024/2009
Modalidade Pregão Presencial nº. 005/2009
Contrato nº 021/2009

Tendo em vista o teor do parecer jurídico de fls. 78 à 84, deter-
mino:
1. A suspensão da execução do contrato, até a decisão defini-
tiva.
2. Notifique-se a empresa contratada, por meio de seu repre-
sentante legal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifes-
te-se sobre o teor do parecer jurídico de fls. 78 à 84, franquean-
do-lhe, desde logo, o acesso aos autos, bem como a extração
de cópias.
3. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação da contrata-
da, volvam-me os autos para decisão.
Autorizo, desde logo, a aquisição dos materiais de limpeza ne-
cessários, previstos no ato convocatório, suficientes para o
período não superior a 90 (noventa) dias, desde que o valor não
ultrapasse o limite de dispensa previsto no inciso II, do art. 24, da
Lei nº 8.666/93, para evitar prejuízo à Fundação Regional Edu-
cacional de Avaré, tomando-se, como base, o preço médio au-
ferido na fase interna da licitação.
P. R. N.
Avaré (SP), 02 de outubro de 2009.

HADEL AURANI
PRESIDENTE

Ouvidoria Municipal:

0800-7700133
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C A P A C I T A Ç Ã O :

Coordenadoras pedagógicas participam de

seminário de educação infantil
Qualidade na educação da infancia: entrelaçando olhares, escutas e diálogos

A SME preocupada
com educação da infân-
cia de qualidade busca
uma proposta com os
seguintes objetivos:

- interrogar e repen-
sar as verdades das ci-
ências sobre a infância,
tendo a criança como
protagonista;

- entrelaçar olhares,
escutas e diálogos am-
pliando e aprofundando
nossa reflexão e, sobre-
tudo, nosso compromis-
so com a criança, vista
como construtores de
cultura, conhecimentos,

DIVULGAÇÃO

competente e capaz de
comunicar o que pensa
e sente no contexto em
que vive.

- Dialogar, tendo
como ponto de partida
à voz da criança, seu
desenvolvimento neu-

ropsicológico e afetivo,
a construção de lingua-
gem com significado, a
definição de indicadores
de qualidade e o desen-
volvimento profissional
dos educadores para
garantir à criança o di-
reito a uma educação de
qualidade.

 Dentre os pales-
trantes destacamos a
presença da professora
doutora Emília Cipriano,
o professor doutor Egí-
dio Romanelli e o pro-
fessor doutor Gabriel
Junqueira.

S A Ú D E  :

Unidade de pediatria da Santa Casa teve o parque infantil totalmente reformado

No dia 10 de outu-
bro, o Rotary Club de
Avaré Jurumirim, come-
morando o Dia Das Cri-
anças, entregou para a
diretoria da Santa Casa
de Misericórdia de Ava-
ré a reforma do parqui-
nho da ala da pediatria.
A ala está abrigada no
Pavilhão Rotary Club de
Avaré Jurumirim, e nos
anos noventa foi inteira-
mente construida pelo
clube de serviços avare-
ense.

O projeto de refor-
ma do parquinho deno-
minado “Vereda dos
Sonhos”, numa alusão
ao lema rotário de
2008/2009, quando o
projeto teve
início, ”Realizemos os
Sonhos”, contou com a

colocação de uma co-
bertura do tipo sombri-
te, proporcionando mai-
or conforto ás crianças,
que agora podem des-
frutar dos brinquedos
por maior tempo, visto
que já não ficam expos-
tas diretamente aos rai-
os solares. 

O muro recebeu a

pintura de um painel ar-
tistico inspirado no tema
da campanha da doa-
ção de órgãos, apoiada
pelo “Rotary Jurumi-
rim”, e foi elaborado
pelo renomado artista
plástico e caricaturista
Xavier, os
brinquedos receberam
nova pintura e uma em-

presa doou um escorre-
gador o piso também
recebeu pintura e foram
desenhados brincadei-
ras infantis como a
“Amarelinha” entre
outros. Também, no
mesmo dia as crianças
que estavam internadas
na pediatria receberam
vários presentes.

Todos os recursos

para a execução
do projeto e aquisição
dos presentes foram
conseguidos com em-
presários, rotarianos e
particulares de Avaré,
Itaí e Holambra.  

A Santa Casa de
Misericórdia de Avaré
participou ativamente do
projeto disponibilizando
a sua equipe de manu-

tenção, fornecendo
materiais e autorizando
os rotarianos a desen-
volver os trabalhos ne-
cessários.

O ato de entrega
além da diretoria e fun-
cionários da Santa
Casa,  rotarianos,
patrocinadores e da
Prefeitura da Estância
Turística de Avaré. 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A S S I S T Ê N C I A  S O C I A L :

Comemorações do Dia da

Criança acontecem no dia 18

O Conselho Munici-
pal da Criança e do
Adolescente realiza
amanhã, dia 18 uma
programação no Horto
Florestal voltada a co-
memoração do Dia das
Crianças.

A partir das 8 horas,
com apresentação da
Banda Marcial, de-
monstração de Karatê –
com o Professor Clodo-
aldo Silva, Gincana com
brincadeiras como cor-
rida de bastão, cabo de
guerra, corrida do ovo,

corrida do saco, dança
da cadeira, entre outros,
e no final um corrida em
torno do lago, com en-
cerramento previsto
para as 12 horas são as
atividades divulgadas
pela Secretaria Munici-
pal de Assistência e De-
senvolvimento Social
responsável pelo even-
to que terá acompanha-
mento de monitores.

Melhores informa-
ções com Elaine 3711-
1439

Ouvidoria Municipal:

0800-7700133
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E D U C A Ç Ã O  A M B I E N TA L :

“Jandira Pereira” realiza projeto sobre

meio ambiente
No final do mês de

setembro, o Centro de
Educação Infantil Jandi-
ra Pereira, visando uma
proveitosa interação en-
tre escola e comunida-
de, realizou um projeto
que abordou a importân-
cia dos conceitos e
ações ambientais, des-
pertando o pensamento
crítico entre os presen-
tes.

O evento também
contou com a apresen-
tação teatral de fanto-
ches, realizada pelos
alunos aos pais e demais
presentes, sobre a im-
portância da prática
ambiental consciente.
Por fim, foi servido chá
com diferentes tipos de
ervas, plantadas e colhi-
das pelos próprios alu-
nos da escola.

Fotos: jandira1 e

Jandira2 (enviadas em
anexo)

Coordenadoras pe-
dagógicas participam de
Seminário voltado à
educação infantil

A Secretaria de
Educação, preocupada
com a qualidade do en-
sino infantil, incentivou a
participação de coorde-
nadoras pedagógicas no
seminário “Qualidade na
Educação da Infância:
entrelaçando olhares,

escutas e diálogos.”
Tal seminário

abordou propostas cu-
jos objetivos visavam:

- interrogar e repen-
sar as verdades das ci-
ências sobre a infância,
tendo a criança como
protagonista;

- entrelaçar olhares,
escutas e diálogos, am-
pliando e aprofundando
nossa reflexão e, sobre-
tudo, nosso compromis-
so com a criança, vista

como construtora de
cultura e conhecimen-
tos, sendo competente e
capaz de comunicar o
que pensa e sente no
contexto em que vive;

- dialogar, tendo
como ponto de partida
à voz da criança, seu
desenvolvimento neu-
ropsicológico e afetivo,
a construção de lingua-
gem com significado, a
definição de indicadores
de qualidade e o desen-
volvimento profissional
dos educadores para
garantir à criança o di-
reito a uma educação de
qualidade.

Dentre os pales-
trantes, destacam-se:
Emília Cipriano (Profª
Doutora), Egídio Roma-
nelli (Prof. Doutor) e
Gabriel Junqueira (Prof.
Doutor).

Foto: curso (em ane-
xo)

O U V I D O R I A  :

Prefeitura nos Bairros
A Prefeitura da Es-

tância Turística de Ava-
ré informa aos morado-
res dos bairros: Ipiran-
ga, Brás e São Luis que,
o caminhão do mutirão
de limpeza estará pas-
sando nos dias 21, 22 e
23, para recolher galhos,

móveis, e demais obje-
tos (menos entulho).

Aproveite para
fazer a limpeza de sua
casa e/ou quintal e, co-
labore com mais esta
ação social do projeto
“Prefeitura nos Bairros”.

A G R I C U L T U R A :

Ovinocultores participam de

mostra em Lençóis Paulista

Na sexta-feira, 9 de
outubro, o Núcleo Su-
doeste Paulista de Ovi-
nocultores (NSP/Ava-
ré), marcou presença na
22ª Expovelha e 5ª Ex-
pocabra, na cidade de
Lençóis Paulista. Na vi-
sita técnica, os membros
do Núcleo participaram
de importante reunião
da Câmara Setorial de
Caprinos e Ovinos, pro-
movida pela Coordena-
doria de Desenvolvi-
mento dos Agronegóci-
os – Codeagro, da Se-
cretaria de Agricultura e
Abastecimento do Esta-
do.

Durante as palestras
realizadas na reunião, os
profissionais fizeram
questão de frisar a im-
portância da iniciativa
do Núcleo Sudoeste
Paulista e da Escola Téc-
nica de Cerqueira Cé-
sar, pois entendem que
a mão-de-obra que está
sendo formada é de im-
portância fundamental
para o desenvolvimento

do setor na região. “No
Estado ainda não surgiu
nada igual. Por isso, to-
dos estão de parabéns
pelo trabalho”, ressaltou
o presidente da Câma-
ra Setorial.

O Programa de Cer-
tificação de Carne
(ARCO), os indicado-
res de preços de cordei-
ro em São Paulo, o ba-
lanço das atividades dos
Núcleos Regionais de
Criadores de Ovinos e
Caprinos, o Projeto Fa-
pesp - ASPACO/Unesp
estiveram entre os as-
suntos discutidos pelos
criadores.

Os ovinocultores
afirmam que o próximo
passo da entidade é ten-
tar firmar uma parceria
com o EDR/CATI/Regi-
onal Avaré para difusão
das técnicas de manejo,
planejamento e gestão
do negócio junto aos
produtores rurais inte-
ressados, aumentando a
assistência técnica e a
extensão rural neste se-
tor.

Ouvidoria Municipal:

0800-7700133
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M E M Ó R I A   V I V A :

O pitoresco Largo Santa Cruz
GESIEL JÚNIOR

Contada entre as pi-
torescas praças de Ava-
ré - que nos anos 60 era
chamada de “Cidade
Jardim” - o Largo San-
ta Cruz surgiu no final
do século 19, conforme
registra o cronista Jan-
go Pires nestes termos:

“1882. Foi constru-
ída a Santa Cruz pelo Sr.
Domingos de Oliveira
Leite Setúbal, no atual
largo, quase no alinha-
mento da Rua São Pau-
lo, em meio do quartei-
rão. Hoje essa Santa
Cruz está situada em lu-
gar pouco mais afasta-
do do primitivo”.

A partir de meados
dos anos 40 do século
20, em torno do cruzei-
ro, os católicos ali se
concentravam trazendo
seus andores ornamen-
tados para a festiva pro-
cissão da Padroeira, em
setembro.

No final da década
de 1950, o Largo Santa
Cruz ganhou as feições
atuais e foi ajardinado.

Inventivo, o então
pároco da Matriz de
Nossa Senhora das Do-
res, monsenhor Celso
Ferreira, motivou os
moradores das redon-
dezas a erguerem uma
igreja no logradouro.
Santo Antônio de Pádua
foi eleito o patrono da
capela.

O templo ficou
pronto em 1958 e nes-
sa mesma época a Pre-
feitura cuidou da urba-
nização da área, obra
realizada no primeiro
mandato do médico
Paulo Araújo Novaes
(1956/1959).

Convidado, o escul-
tor Fausto Mazzola pro-
jetou e instalou no cen-
tro da praça a estátua

“Numa demonstra-
ção de carinho por sua
terra natal, Djanira ha-
via manifestado a von-
tade de deixar a sua
lembrança em Avaré: a
decoração da Capela
de Santo Antonio. Bas-
tava apenas que a Pre-
feitura fornecesse as tin-
tas e o resto do material
necessário. No entanto,
o prefeito respondeu
que não tinha verba para
isso, e o trabalho não
pôde ser feito, perden-
do assim a cidade aque-
la que seria a sua maior
obra de arte”.

Hoje, o Largo San-
ta Cruz preserva as suas
características originais.
Na capela regularmente
são celebrados ofícios
religiosos e, resgatando
as antigas quermesses
do passado, a praça se
torna movimentada nas
noites frias de junho,
durante os dias em que
os devotos de Santo
Antônio se reúnem para
os tradicionais festejos
juninos.

“Cristo em Ascensão”,
o número um da série de
monumentos com que a

paisagem urbana avare-
ense foi remodelada no
período.

Entretanto, a praça e
a capela poderiam ter
ganho outro presente de
valor artístico incalculá-
vel: um painel com figu-
ras sacras numa parede
com pedra de ferro,
obra idealizada pela pin-
tora Djanira. Para mai-
or durabilidade, a genial
artista a decoraria com
produtos importados,
tendo se oferecido ge-
nerosamente para fazer
o trabalho pelo qual
nada cobraria.

Taxada como sub-
versiva pelos militares,
Djanira quis morar em
Avaré nesse tempo, mas
o prefeito, assustado
com o clima de intole-
rância, evitou prestigiar
a pintora, alvo de per-
seguições políticas.

O fato ocorrido em
1966, não vingou por
falta de apoio oficial. E
a nossa futura Estância
Turística ficou sem as
cores da sua grande pin-
tora. Por quê? Quem
expõe o caso com deli-
cadeza é o cronista José
Pires Carvalho:

A praça no ano de 1961, centenário da cidade A praça no ano de 1991, com as ruas já asfaltadas

Capela de Santo Antônio, erguida em 1958
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S A Ú D E :

R$ 7 milhões serão aplicados no Ambulatório Médico Especializado (AME)

Na manhã da quin-
ta-feira, 15, represen-
tantes do Govero Mu-
nicipal reuniram-se com
a Diretoria do Departa-
mento Regional de Saú-
de - DRS Bauru e os
funcionários do Núcleo
de Gestão Assistencial
(NGA) de Avaré. O
objetivo do encontro foi
definir regras e prazos
da transição dos servi-
dores do NGA para o
município, já que atual-
mente trabalham para a
Secretaria de Estado da
Saúde.

Os servidores do
NGA integrarão um gru-
po de gestão comparti-
lhada que será instalado
no prédio do posto de
saúde localizado na Rua

Acre. Esse grupo será
coordenado pela Secre-
taria Municipal da Saú-
de e continuará aten-
dendo na área de cardi-
ologia, gastroenterolo-
gia, dermatologia, neu-
rologia e psiquiatria.

Segundo informa-
ções da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, que
ajudou na transição do
NGA para o município,
os funcionários do NGA
serão acolhidos para
atuar na saúde da rede
municipal.  O nível de

qualidade dos serviços
do setor serão elevados,
já esses servidores pos-
suem grande experiên-
cia.

O espaço onde fun-
ciona o NGA será re-
formado para instalação
do AME. A previsão
para o início das obras
e reforma do prédio é
de dois meses e a esti-
mativa para conclusão é
de oito meses. O inves-
timento deve chegar a
R$ 7 milhões.

O AME consiste
basicamente num centro

de diagnóstico médico e
contará com a atuação
de vinte especialidades
relacionadas à área de
Saúde, em uma estrutu-
ra três vezes maior que
o instalado na cidade de
Bauru (unidade mais
próxima de Avaré em
funcionamento). O aten-
dimento será beneficia-
do em termos quantita-
tivos e qualitativos e
atingirá dezessete muni-
cípios da região de Ava-
ré.  

Para a diretora do
DRS - Bauru, Doroti

Vieira, “o AME é um
verdadeiro presente
para a região de Avaré”.
       O Governo Munici-
pal, por sua vez, com-
prometeu-se a garantir o
direito dos funcionários
do NGA e fará tudo o
que a lei permitir para
preservar a remunera-
ção e dar condições dig-
nas de trabalho para os
que agora passam a in-
tegrar o quadro de ser-
vidores municipais.

A meta da atual Ad-
ministração é fazer da
saúde pública uma refe-
rência regional e tam-
bém um modelo de ges-
tão transparente e efici-
ente.

Com o AME, a po-
pulação regional terá um
atendimento qualificado
para diagnosticar as en-
fermidades, buscando
assim alternativas de tra-
tamento.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

A D M I N I S T R A Ç Ã O :

Câmara recebe Plano de

Cargos e Salários do

Funcionalismo
Nesta semana foi

encaminhado à Câmara
de Vereadores, o Pro-
jeto da Secretaria de
Administração, cujo ob-
jetivo é a implementação
do Plano de Cargos e
Salários aos servidores
municipais.

Tal plano foi ide-
alizado pelo Prefeito
Municipal e proposto
pela Secretaria de Ad-

ministração e, funda-
mental dizer que, não
terá custos adicionais
aos cofres públicos, o
que comprova que a
idéia vem a somar para
a satisfação do quadro
geral de funcionários,
bem como contribuir
para o melhor desempe-
nho dos mesmos no se-
tor público.

D I A  D A S  C R I A N Ç A S :

Festa é comemorada com doces nas escolas
Comemorando o Dia

da Criança, o Governo
Municipal através da Se-
cretaria da Educação dis-
tribuíram aos alunos de
todas as unidades da
Rede Pública de Ensino
lanches, frutas e kits com
sortidas guloseimas.

Mais de 20 mil cri-
anças foram atendidas
em todas as escolas mu-
nicipais. Na ocasião, re-

presentantes do Governo
Municipal visitaram as
unidades e almoçaram
com os alunos.

A finalidade é ates-
tar a garantia da qualida-
de da nutrição oferecida
diariamente aos peque-
nos estudantes. Na oca-
sião, foram também co-
lhidos pedidos e suges-
tões de professores, di-
retores e funcionários
das escolas.

BENOLI

Retire gratuitamente o Semanário Oficial da Estância
Turística de Avaré no Paço Municipal, Centro Adminis-

trativo e nas Bancas.



D.E.M.E.P.
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AVARÉ, 15 DE OUTUBRO DE 2009
Arq. Urb. Bethina de Arruda Mota Melado

Setor de Análise de Projetos

RELAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS - 09 a 15 DE OUTUBRO

CERTIDÃO DE USO DO SOLO - 09 a 15 DE OUTUBRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ COMUNIQUE-SE - 02 a 08 DE OUTUBRO

COMUNICADO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO
MUTIRÃO AVARÉ F-1 E F-2

Todos os mutuários abaixo relacionados deverão comparecer
na Secretaria de Habitação entre os dias 19 à 21 de Outubro de
2009 no horário das 8:00 às 11:30 e das 14:00 às 17:00 horas
para tratar da reposição das faltas  referentes ao mutirão.
Todos os mutuários convocados fecharam o mês de Setembro
acima de 03 faltas, portanto deverão repor as  faltas até o dia 31
de Outubro, além dos 04 dias normais referentes ao mês de
Outubro.
O não cumprimento das faltas no prazo determinado implicará
em exclusão (por faltas de acordo com o regulamento de obras).
Obs – Não atenderemos por telefone.

AVARÉ F-1

ALEXANDRE CAETANO Nº 03
AMARILDO RODRIGUES DE CAMARGO Nº 08
BENEDITO AMÉRICO DE OLIVEIRA Nº 13
JANAÍNA TEIXEIRA DE CAMARGO Nº 31
ALEXANDRE CARDOSO VAZ Nº 33
LEILA KARINA DA SILVA SALES Nº 39
LUIZ ANTONIO GONÇALVES DE GODOY Nº 43
VIVIAN MACHADO Nº 51
MARIA ISABEL DE SOUZA PEREIRA Nº 54
CLAUDIA DE FÁTIMA APARECIDA DOS SANTOS Nº 55
PAULO ROBERTO FERNANDES Nº 69
ROSA MARIA MARTINS DE SOUZA Nº 76
ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO Nº 78

LUCIANA APARECIDA DE SOUZA Nº 79
PEDRO ANTONIO Nº 82
SELMA VENÂNCIO Nº 84
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA Nº 85
VANIA REGINA SIMONASSI RAGAZZINI ALMEIDA Nº 93
LUCIANO CORDEIRO DE MOURA Nº 104
DANIEL PEREIRA LIMA Nº 106

AVARÉ F-2
SANDRA CRISTINA NUNES Nº 39
ELIZEU DOS SANTOS Nº 43
ROSA MARIA RAMOS PEDROSO Nº 53
CLAYTON AUGUSTO BORGES DOS SANTOS Nº 64
DANUZA CÂNDIDO DELFINO Nº 71
SUELI GIARETA MARIOTO Nº 73

SECRETARIA DE HABITAÇÃO
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A P R E N D I Z  P A U L I S T  A :

Uma grande oportunidade

de inserção no mercado de

trabalho
O Governo Estadu-

al lançou recentemente
o programa Aprendiz
Paulista que, por meio
do portal Emprega São
Paulo, irá facilitar a con-
tratação de estudantes
do Centro Paula Souza,
como aprendizes em
empresas de todo o Es-
tado.

No portal, o aluno
encontrará vagas ade-
quadas ao seu perfil e ao
curso em que está ma-
triculado e, ao se cadas-
trar, formará um banco
de dados que estará à
disposição de empreen-
dedores paulistas que
queiram contratar jo-
vens aprendizes.

Para participar do
Aprendiz Paulista o jo-
vem precisa ter entre 14
e 24 anos, estar matri-
culado e com freqüên-
cia efetiva no ensino téc-
nico-profissional do
Centro Paula Souza e
residir no Estado de
São Paulo. O próximo
passo é acessar o por-
tal Emprega São Paulo
(www.empregasaopaulo.
sp.gov.br), clicar no link
Aprendiz Paulista e cri-
ar usuário e senha. Des-
sa forma ele terá preen-
chido sua ficha de ins-
crição e passará a con-
correr às vagas ofereci-

das.
 Para ofertar sua

vaga de aprendiz o em-
pregador também deve-
rá acessar o site do por-
tal Emprega São Paulo,
criar login e senha e in-
formar os dados solici-
tados, como CNPJ e
endereço. Os jovens
selecionados serão en-
caminhados para entre-
vistas nas empresas con-
tratantes, que aprovarão
os aprendizes para a
vaga disponibilizada.

Central de

Atendimento

O Aprendiz Paulista
tem uma Central de
Atendimento para es-
clarecer as dúvidas dos
alunos e das empresas.
O telefone é gratuito
0800-770-7378 e o
serviço está disponível
de segunda à sexta-fei-
ra, das 7h às 22 horas,
e aos sábados, das 7h
às 13 horas. O interes-
sado também poderá
enviar e-mail para o en-
dereço eletrônico:
aprendizpaulista@emprego.
sp.gov.br ou compare-
cer ao Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador
(PAT) de sua cidade. Os
endereços estão no site
www.emprego.sp.gov.br/
pat

Ouvidoria Municipal:

0800-7700133

Aulas de Karatê e

Jiu-Jitsu

acontecem no

Jardim Brasil

A Associação Ami-
gos do Bairro Jardim Bra-
sil e adjacências infor-
mou, através de comuni-
cado ao serviço de Im-
prensa Oficial de Avaré,
a abertura das inscrições
para os interessados na
participação de aulas de
Karatê e jiu-jítsu.

As aulas aconte-
cem todas as segundas e
quartas-feiras às 19 ho-
ras no Centro Comunitá-
rio do Jardim Brasil.

As aulas são gra-
tuitas e não há limite de
idade. As inscrições po-
dem ser feitas na sede
da associação Jardim
Brasil, na Avenida Salim
Curiati, nº 1226.

F A Z E N D A :

Acaba dia 30 o prazo para pagamento de

débitos com descontos ou prazos na Prefeitura
O Governo de Ava-

ré através da Secretaria
Municipal da Fazenda
está oferecendo uma óti-
ma oportunidade para
os contribuintes quita-
rem seus débitos junto
ao Município: - descon-
tos de vinte por cento ou
ainda a possibilidade de
pagamento em até ses-
senta vezes.

O PAES-Programa
de Pagamento e Parce-
lamento Especial permi-
te descontos de 20% no

pagamento à vista ou
parcelamento em até 60
vezes dos débitos como
IPTU e ou ISS.

A grande vantagem,
segundo técnicos fazen-
dários, é que fazendo o
parcelamento ou paga-
mento à vista para se
beneficiar do desconto
previsto no PAES o con-
tribuinte regulariza toda
sua situação evitando o
acionamento judicial que
se faz obrigatório para o
Poder Público em caso

C O M U N I D A D E :

de não haver acordo ou
pagamento e que pode
acarretar sérios proble-
mas aos que estão
inadimplentes.

Importante: o prazo
está terminando no dia
30 e não será prorroga-
do.

O setor de ISS e o
Setor de Tributação
Municipal funcionam no
Centro Administrativo
Municipal, e atende pelo
fone 14 37112533.

Retire gratuitamente o Semanário Oficial da
Estância Turística de Avaré no Paço Municipal,

Centro Administrativo e nas Bancas.



AVARÉ, 17 DE OUTUBRO  DE 2009SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 43212

Envie suas sugestões, reivindicações ou criticas:

Nome: _______________________________________________________________________
End.:  _____________________________________________________  n°: _____________
Bairro: ____________________________________________  Tel.: ______________________
Quer enviar para Secretaria ou Departamento? _______________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Local para entrega: Praça Juca Novaes, 1169 - Paço Municipal - Secretaria de Comunicação
AGRADECEMOS SUA PARTICIPAÇÃO

CANAL DO CIDADÃO

T U R I S M O  R E L I G I O S O : C E N S O  2 0 1 0 :

Procissão de Nossa Senhora Aparecida

reúne 15 mil na Ponte Alta
Aproximadamente

quinze mil pessoas parti-
ciparam da procissão da
“Ponte Alta” no feriado
do dia 12 de Outubro, dia
de Nossa Senhora Apa-
recida, padroeira do Bra-
sil.

A Imagem da Mãe
Peregrina vinda do San-
tuário Nacional de Apa-
recida do Norte acompa-
nhou a multidão durante
o percurso de onze qui-
lômetros.

Avaré foi a primeira
cidade do interior paulis-
ta a receber a estatueta
que iniciou sua peregri-
nação por diversas regi-
ões. O projeto faz parte
de um programa do Go-
verno do Estado denomi-
nado “Revelando São
Paulo” que tem parceria
com governos munici-
pais. O objetivo é estimu-
lar a manifestação da
cultura popular e valori-
zar os costumes de co-
munidades regionais.

COMUNICAÇÃO

COMUNICAÇÃO

As inscrições para o Processo Seletivo foram prorroga-
das até o dia 25 de outubro.
Informações pelo telefone: (14) 3732-0042
E-mail: ione.silva@ibge.gov.br , www.ibge.gov.br
 
EDITAL Nº 05/2009

INSCRIÇÕES PRORROGADAS:
PELA INTERNET ATÉ 25/10
( www.cesgranrio.org.br)

NÍVEL MÉDIO
   Função            Remuneração           Taxa inscrição

       ACM              R$ 1.150,00                R$ 22,00
       ACS              R$ 900,00                R$ 22,00
       ACI              R$ 900,00                R$ 22,00
       ACR              R$ 1.600,00                R$ 30,00

MUNICÍPIO: AVARÉ
VAGAS:
02 - ACM (AGENTE CENSITÁRIO MUNICIPAL)
13 - ACS (AGENTE CENSITÁRIO SUPERVISOR)
01 - ACI (AGENTE CENSITÁRIO DE INFORMÁTICA)

E D U C A Ç Ã O :

O Centro do Professorado Paulista (CPP –
Avaré), comunica que se encontram abertas às
inscrições para o sorteio da Colônia de Férias
do CPP até o próximo dia 23.

Mais informações são obtidas pelo fone (14)
3732-1757 ou na própria sede do CPP, situada
à Rua Tenente Apiaí, nº 1220.


