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Avareenses escolherão símbolo das
comemorações dos 150 anos

Avaré comemora em
setembro, no dia 15, seus
150 anos de história. Em
parceria com a TV Tem,
a Prefeitura da Estância

Represa de Jurumirim, Santuário de Nossa Senhora das Dores e Largo
São João são os ícones que os avareenses poderão escolher

Turística de Avaré lança
o Projeto “Eleja Avaré”,
que escolherá o símbolo
da cidade em seu sesqui-
centenário, que represen-

tará o município e todo
seu potencial, história,
cultura, tradições, carac-
terísticas únicas e desen-
volvimento. Página 9.

SAÚDE
Aprovados no concurso do SAMU Regional
Vale do Jurumirim concluem treinamentos

Profissionais do SAMU Regional em treinamento de salvamento em altura
No dia 26 de agos-

to de 2011 haverá
uma cerimônia de en-
trega de certificados

para os profissionais
do SAMU Regional
Vale do Jurumirim –
SAMU 192: enfermei-

ros, técnicos de en-
fermagem e conduto-
res socorristas.
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EDUCAÇÃO

10 mil alunos da rede municipal
recebem uniformes escolares

Alunos recebem uniformes do Governo Municipal

AÇÃO SOCIAL
Projeto

“Prefeitura no
Bairro” acontece

no próximo
sábado

Página 19.

FAMPOP 2011
Divulgadas as
classificadas
para o festival
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Lei Municipal n.1429 de 09 de Novembro de 2010

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA
AGOSTO 2011

SENHORES CONSELHEIROS
Assunto: Reunião ordinária do Conselho
Prezados Senhores
Ficam por meio deste, CONVOCADOS os Conselheiros do
CONDEPHAC Avaré para REUNIÃO ORDINÁRIA na Sala do
Condephac (na Secretaria Municipal de Cultura e Lazer) as
17h00min horas do dia 24 de Agosto de 2011.
IMPORTANTE A PARTICIPAÇÃO DE TODOS.
ANTES DA PAUTA
· João Dalcin e Salim, favor preparar um relato para o Conselho
sobre o andamento das obras do Relógio de Sol, dos banheiros
públicos e do CAIC.
· Todos os conselheiros que ainda não entregaram os levanta-
mentos fotográficos devem fazê-lo.
PAUTA DA REUNIÃO
1. Apresentação do andamento das obras: Relógio de Sol, CAIC
2. Andamento dos decretos para averbação de imóveis tombados
3. Andamento dos levantamentos fotográficos
4. Informações sobre decreto que revoga o tombamento da fa-
zenda de propriedade da Market.
5. Discussão sobre casos de pedidos de desligamento do Con-
selho, como exemplo a FREA e AREA, que não foram anuídos
pelo Conselho, pois aguardamos a nomeação dos substitutos.
6. Discussão e deliberação da publicação, na convocação, da

lista de presença da reunião anterior, como forma evitar, como já
aconteceu, a baixa presença de conselheiros.
7. Organização do Conselho com a efetiva nomeação dos novos
membros e pedido de publicação para o Executivo
8. Outros assuntos de relevante importância pra o Conselho
· Lembro a todos que a Secretaria Executiva do CONSELHO
funciona diariamente desde 01 de Fevereiro de 2011, portanto
dúvidas opiniões ou questionamentos podem ser levados direta-
mente à pessoa do Secretário ou mesmo da Presidente que igual-
mente mantém um expediente regular na sede do Conselho -
Ângela Golin – Presidente, Gumercindo Castellucci Filho – Se-
cretário.
· A Presidente Ângela Golin se encontra licenciada por motivo de
viagem em seu lugar está Gumercindo Castellucci Filho, porém
a mesma retorna em tempo hábil para a reunião.
Respeitosamente, peço a confirmação da presença no ato do
recebimento deste ou informe sobre a convocação de seu su-
plente (atesto a responsabilidade de cada um neste acionamento).
Importante frisar a relevância e pertinência dos temas e a neces-
sidade de pontualidade para inicio da reunião.
Os Conselheiros podem sugerir novas pautas que ficam, porém,
sujeitos à liberação da mesa Diretora devido a tempo para exposi-
ção o que pode levar a solicitação de uma reunião extraordinária

Gumercindo Castellucci Filho - Guma
SECRETÁRIO EXECUTIVO

PRESIDENTE INTERINO DO CONDEPHAC

Centenas de pessoas
se aglomeraram no Lar-
go São João na tarde de
segunda-feira, 15/08,
para prestigiarem a gin-
cana 2º Garçom Cross
de Avaré, evento que
marca a passagem do
Dia Municipal do Gar-
çom, comemorado na
data de 11 de agosto.

A competição reuniu
vários profissionais do
ramo entre garçons e
garçonetes representan-
do os estabelecimentos
onde trabalham. Eles ti-
veram que percorrer
uma trilha cheia obstácu-
los levando uma bande-
ja com copos, numa pista
montada pelo SESI que
comandou as regras da
competição.

Barracas de empre-
sas patrocinadoras foram
montadas no jardim,
bem como de entidades
assistenciais como o
Grupo Doe Órgãos Sal-

Sucesso total na realização da
gincana 2º Garçom Cross de Avaré

E V E N T O :

ve Vidas e de distribui-
ção de pipoca e algodão
doce foram algumas das
atrações paralelas.

Antes do início ofici-
al da gincana Garçom
Cross 2011 atiradores do
Tiro de Guerra fizeram
a introdução dos Pavi-
lhões, que são as bandei-
ras Nacional, do Estado
de São Paulo e de Ava-
ré, para execução do
Hino Nacional. Também
houve apresentação do
Grupo de Capoeira Rit-
mo Baiano, do Grupo de
Dança da União Negra
Avareense (UNA) e com
o Grupo de Louvor da
Igreja Batista Fogo e
Glória.

Após as disputas nas
categorias masculino e
feminino os resultados
foram os seguintes:

MASCULINO - 1º
Lugar Renderson Apare-
cido de Campos (Hotel
Ibiquá), com o tempo de

56"97; 2º lugar – Nival-
do Ferreira das Neves
(Hotel AFPESP –
1’03"10); 3º lugar –
Marcelo Geovani (Água
Doce Cachaçaria –
1’03"91); 4º lugar –
Ludnei Fernandes (Ho-
tel Villa Verde –
1’06"00); 5º lugar –
Ederson Ferreira (Hotel
Ibiquá – 1’11"41); FE-
MININO – 1º lugar –
Aline Aparecida de Oli-
veira (Restaurante Ave-
nida – 52"13); 2º lugar
– Rosa Carula (Hotel
Ibiquá – 59"90); 3º lu-
gar – Eliane Alves de
Oliveira (Restaurante
Tia Lúcia – 1’05"22); 4º
lugar – Lidiane Ferreira
de Andrade (Hotel Ibiquá
– 1’05"66); 5º lugar –
Katia Aparecida da Sil-
va (Restaurante Ale-
crim1’05"84); 6º Glau-
cia Aparecida Quirino
(Restaurante Alecrim –
1’09"78); 7º Tatiane

Marciela de Mello (Ho-
tel Ibiquá – 1’16"66).

Ao todo participaram
34 garçons, sendo 27 ho-
mens e 7 mulheres. No
final da competição o or-
ganizador Antonio Fer-
reira da Silva, o popular
Tatu, entregou aos pri-
meiros colocados prêmi-
os como bicicleta, tele-
visor 14", aparelhos de
DVD e celular entre ou-
tros brindes ofertados
pelo comércio local.
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 065/11 – PROCESSO Nº. 344/11

Objeto: Contratação de empresa para realização de estudo
ambiental nos tanques de combustíveis da Prefeitura.
Data de Encerramento: 05 de setembro de 2011, das 9:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 05 de setembro de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 16 de agosto de 2011 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 066/11 – PROCESSO Nº. 345/11
Objeto: Limpeza de calha e margem dos córregos da área urbana
do município.
Data de Encerramento: 06 de setembro de 2011, das 9:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 06 de setembro de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 17 de agosto de 2011 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 067/11 – PROCESSO Nº. 346/11
Objeto: Aquisição de 4.800 m³ de cascalho.
Data de Encerramento: 12 de setembro de 2011, das 9:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 12 de setembro de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 17 de agosto de 2011 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 068/11 – PROCESSO Nº. 347/11
Objeto: Aquisição de 160 cilindros de gás P45 (cotas de gás) para
a Central de Alimentação Municipal.
Data de Encerramento: 13 de setembro de 2011, das 9:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 13 de setembro de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 16 de agosto de 2011 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 069/11 – PROCESSO Nº. 350/11
Objeto: Contratação de empresa para realização de exames de
ultrassonografias, densitometrias, ecocardiograma, tomografias e
laudos de raio x para Pronto Socorro Municipal.
Data de Encerramento: 19 de setembro de 2011, das 9:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 19 de setembro de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 19 de agosto de 2011 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 070/11 – PROCESSO Nº. 351/11
Objeto: Aquisição de carnes, ovos e gêneros alimentícios para a
Central de Alimentação Municipal.
Data de Encerramento: 14 de setembro de 2011, das 9:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 14  de setembro de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 19 de agosto de 2011 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 015/11 – PROCESSO Nº. 352/11
Objeto: Ampliação da sala de esterilização, autoclave e instru-
mental do SAMU.
Data de Encerramento: 12 de setembro de 2011, às 13:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 12 de setembro de 2011, 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, 19 de agosto de 2011 – Érica Marin
Henrique – Presidente da CPJL.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 067/11
PROCESSO Nº. 264/11

Objeto: Aquisição de medicamentos para o Ambulatório do DST/AIDS.
Recebimento das Propostas: 05 de setembro  de 2011, das 9:00
às 13:30 horas
Abertura das Propostas: 05 de setembro  de 2011, das 13:35 às
13:50 horas
Data de abertura da sessão: 05 de setembro  de 2011, 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, 15 de agosto de 2011 –  Crislaine Aparecida
dos Santos – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 068/11
PROCESSO Nº. 265/11

Objeto: Aquisição de medicamentos psicotrópicos para o Centro
de Saúde I.
Recebimento das Propostas: 02 de setembro de 2011, das 9:00
às 13:30 horas
Abertura das Propostas: 02 de setembro de 2011, das 13:35 às
13:50 horas
Data de abertura da sessão: 02 de setembro  de 2011, 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, 12 de agosto de 2011 –  Crislaine Aparecida
dos Santos – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/11
PROCESSO Nº. 301/11

Objeto: Realização de exames de endoscopia digestiva alta,
colonoscopia e retossigmóidoscopia.
Data de Encerramento: 02 de setembro de 2011, das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 02 de setembro de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 26 de julho de 2011 – Érica Marin Henrique
– Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a empresa RASTEC COMÉRCIO, SERVIÇOS, LO-
CAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ARTIGOS E EQUIPAMEN-
TOS LTDA ME, objetivando a aquisição de pneus para veículos
pertencentes ao Gabinete, relativa ao Pregão Eletrônico nº 036/
11 – Processo nº 165/11 - Homologado em: 29/06/2011.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA as empresas ROSÂNGELA SOARES SARDINHA CORNETTA
ME referente aos itens 1,3,4,7,8,10,12,13,14,15,20,22,23,24 e 26,
VIBEL COMERCIAL LTDA referente ao item 25 e BIUDES & OLI-
VEIRA EQUIPAMENTOS LTDA referente aos itens
2,5,6,9,11,16,17,18,19 e 21, objetivando a aquisição de equipamen-
tos para a Unidade de Reabilitação para Pessoas com Deficiência,
relativa ao Pregão Eletrônico nº 055/11 – Processo nº 251/11 -
Homologado em: 05/08/2011.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA a empresa IRENE MARIA DA SILVA AVARÉ ME, objetivando
a aquisição de cartuchos para a Secretaria Municipal dos Direitos
da Pessoa com Deficiência, relativa ao Pregão Eletrônico nº 057/
11 – Processo nº 253/11 - Homologado em: 08/08/2011.

.Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLO-
GA a empresa COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA ME, objetivando
a aquisição de tintas de demarcação viária para conservação e manu-
tenção de vias públicas, relativa ao Pregão Eletrônico nº 073/11 –
Processo nº 273/11 - Homologado em: 04/08/2011.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a empresa IRENE MARIA DA SILVA AVARÉ ME,
objetivando a aquisição e montagem de poltronas para o Teatro
Municipal, relativa ao Pregão Eletrônico nº 075/11 – Processo nº
275/11 - Homologado em: 09/08/2011.

HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a empresa ALESSANDRO FERREIRA ESTRUTU-
RAS, objetivando a cobertura de quadra poliesportiva na EMEB
“Prof. Ulisses Silvestre”, relativa à Tomada de Preços  nº. 011/11
– Processo nº. 308/11 - Homologado em: 12/08/2011

ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preços  nº. 011/11 – Processo nº. 308/11

Fica adjudicado a empresa ALESSANDRO FERREIRA ESTRU-
TURAS, com valor total de R$ 168.346,17 (cento e sessenta e
oito mil,trezentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos),
objetivando a cobertura de quadra poliesportiva na EMEB
“Prof. Ulisses Silvestre”– adjudicado em: 12/08/2011.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 102/11 –  Processo nº. 337/11

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa HUMANA ALI-
MENTAR – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
NUTRICIONAIS LTDA, com valor global de R$ 810,00 (oitocentos
e dez  reais), objetivando a aquisição de leite Pediasure ou similar
para a paciente Keane Vitoria Estanislau, com fulcro no artigo 24 da
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08
de agosto de 2011  – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 104/11 –  Processo nº. 339/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa RÁPIDO LUXO
CAMPINAS LTDA, com valor global de R$ 613.375,00 (seiscentos
e treze mil,trezentos e setenta e cinco reais), objetivando a
locação de 10(dez) veículos para Transporte Escolar por um perío-
do de 05(cinco) meses, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 10 de agosto
de 2011  – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA  Nº. 023/10 – Processo nº. 407/10, Contrato (412/10),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa LIMASTRO COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA EPP,
objetivando ampliação, adequação e reforma da Creche Olga Giraldi
de Brito, com prorrogação até 16 de outubro de 2011 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL  Nº. 085/09 – Processo nº. 614/09, Contrato (586/
09), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa CARBONERO E CUSTÓDIO LTDA, objetivando loca-
ção de 04 caminhões adaptados com coletores/compactadores,
com prorrogação até 12 de setembro de 2011. O valor desta prorro-
gação de contrato é de R$ 65.966,66 (sessenta e cinco mil, no-
vecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO nº.019/11 – Processo nº.112/11, objetivando a aquisição de
EPI’s para a Vigilância Sanitária, conforme preceitua o “caput” do
artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 01/
06/11 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº.033/11 – Processo nº.153/11, objetivando a aqui-
sição de materiais para manutenção de vias públicas, confor-
me preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas
alterações. - Revogada em: 08/06/11 – Rogélio Barchetti Urrêa
– Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO nº.040/11 – Processo nº.189/11, objetivando a aquisição de
medicamentos psicotrópicos injetáveis para o Pronto Socorro Mu-
nicipal, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e
suas alterações. - Revogada em: 20/06/11 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº.046/11 – Processo nº.195/11, objetivando a aqui-
sição de pneus para os setores de Ambulância, Vigilância Sa-
nitária, CEREST, ESF’s e Almoxarifado da Saúde, conforme
preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas altera-
ções. - Revogada em: 08/06/11 – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.
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Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO nº.060/11 – Processo nº.257/11, objetivando a aquisição de
pneus, câmaras de ar e protetores para a frota da Educação, con-
forme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alte-
rações. - Revogada em: 20/07/11 – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências
quanto a Publicação da Revogação do dia 13 de agosto de 2011 do
CONVITE N° 019/11 – Processo n° 078/11, motivo pelo qual os
atos praticados por este setor e assinados pelo Senhor Prefeito
Municipal, deverão ser rerratificados.
Onde se lia:
Fica REVOGADA a licitação na modalidade CONVITE nº. 019/10
– Processo nº 078/10...
Agora se leia:
Fica REVOGADA a licitação na modalidade CONVITE nº. 019/11
– Processo nº 078/11...

RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências
quanto a Publicação da Revogação do dia 13 de agosto de 2011 do
PREGÃO PRESENCIAL N° 045/11 – Processo n° 241/11, motivo
pelo qual os atos praticados por este setor e assinados pelo Se-
nhor Prefeito Municipal, deverão ser rerratificados.
Onde se lia:
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO  nº. 045/11 – Processo nº 241/11...
Agora se leia:
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL nº. 045/11 – Processo nº 241/11...

INEDITORIAIS

Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal do Idoso - CMI
Lei Federal nº 8.842/2004                       Lei Municipal 33/97

Decreto – 2.159/09

Convocação
A Presidente do Conselho Municipal do Idoso Sra. Maria Célia
Moreira vem por meio deste convocar o/a Conselheiro (s) e
Suplente(s) do CMI, para participar da reunião  Mensal referen-
te ao mês de Setembro que eventualmente  será realizada no
dia 24/08/11  às 09h  na sala dos Conselhos Municipais  sito a Rua
Rio Grande do Sul, 1750 (fundos).
Pauta:
· Reunião Mensal
· Leitura da Ata e outras providências
· Discussões  finais para Evento do Dia Internacional da Me-
lhor Idade

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

Antecedência
e-mail:secmunicipais@hotmail.com

Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA

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

Convocação
O  Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA,  Sr. Rubens Renato Pereira,   vem por
meio deste tornar público os Presidentes/Representantes dos Ór-
gãos que foram  convocados   para  reunião  na data de 31/08/
2011 as 19:30 h no auditório da Câmara Municipal de Avaré, sito a
Av. Misael Eufrásio Leal, 915 :
· APAE
· FUNDAÇÃO PADRE EMILIO IMMOS
· COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE
· NOCAIJA – NÚCLEO DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO  À
INFÂNCIA E A JUVENTUDE DE AVARÉ
· EDUCANDÁRIO SANTA MARIA
· LAR SÃO NICOLAU
· VANA -  VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS  DE  AVARÉ
· ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDÁRIO
· SEARA  - SOCIEDADE EVANGÉLICA DE ASSISTÊNCIA
RECUPERADORA DE AVARÉ
· U.N.A – UNIÃO NEGRA AVAREENSE
· ASSOCIAÇÃO ESPIRITA “ O  BOM SAMARITANO”
· ROTARY CLUBE DE AVARÉ
· ROTARY CLUBE JURUMIRIM
· ROTARY CLUBE EXPOENTE
· LOJA MAÇONICA C.NAZARETH
· LOJA MAÇONICA ESTRELA
· CONSELHO DE PASTORES
· SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO
· PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
· PAROQUIA  SÃO BENEDITO
Pauta :
· Reorganização dos representantes da Sociedade Civil do CMDCA
conforme Lei Complementar  nº 150 de 28/06/11
Contamos com a   presença de todos  em caso de imprevis-

tos, favor  comunicar por escrito com antecedência
Rua Rio Grande do Sul, 1750, Centro Avaré / SP

Fone/Fax: (014) 3711-1430  – Ramal -1437 ou através do
endereço eletrônico  secmunicipais@hotmail.com

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO-
RES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ -

AVAREPREV
 ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO-
RES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ -

AVAREPREV
 ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO-
RES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ -

AVAREPREV
 ESTADO DE SÃO PAULO

RETIRE GRATUITAMENTE O
SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE AVARÉ NO PAÇO
MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO

E NAS BANCAS.

Telecentro Comunitário
O Telecentro Comunitário, encontra-se
em funcionamento na Rua: Maranhão
nº1579, centro, das 08:00 ás 17:30horas,
à disposição das Indústrias, Comércios e
população em geral. É importante ressaltar que
o Telecentro encontra-se disponível para realiza-
ções de trabalhos, currículos, acesso a Internet,
entre outros, com objetivo de realizar trabalhos
profissionais e educacionais, colaborando assim
para a informatização da população em geral.
Estamos a disposição para quaisquer escla-
recimentos, lembrando que o TELECENTRO
está vinculado com a Secretaria de Indústria,
Comércio, Ciência e Tecnologia.
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO-
RES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ -

AVAREPREV
 ESTADO DE SÃO PAULO

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 133/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classifi-
cados no Concurso Público nº 001/2010, homologado pelo Edital
nº 001/2010 de 11/05/2010, para o cargo de Monitor Disciplinar
no cargo e classificação abaixo descritos, para comparecer no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publica-
ção deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Ges-
tão de Pessoal, considerando exoneração de servidor, situado
a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
MONITOR DISCIPLINAR
Class. Nome
08º ELIANDRO ROGERIO BRAGA
Estância Turística de Avaré, aos 17 de Agosto de 2011.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Fazenda/Interina Administração

Autorizada pela Portaria nº 5.185/2011

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO MONITOR DISCIPLINAR
Compreende em executar tarefas que se destinam a monitorar jo-
vens e adultos em unidades escolares ou de desenvolvimento de
programas sociais. Executa tarefas afins designadas pela chefia
imediata.
REQUISITO Ensino Fundamental Completo
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

AGENDE SUA CONSULTA NA
COMODIDADE DE SUA CASA

0800-7701920
NESSE GOVERNO, ACABAMOS COM AS FILAS E

AUMENTAMOS PARA 10 MIL CONSULTAS TODO MÊS.

DECRETOS

Decreto nº 2.862, de 16 de agosto de 2011
(Dispõe sobre revogação de Decreto e dá outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica revogado o Decreto nº 2677, de 16 de fevereiro de
2011, que determinava que o Velório Municipal e o Cemitério Muni-
cipal ficavam subordinados diretamente à Secretaria Municipal de
Desenvolvimento e Assistência Social.
Artigo 2°  - O Velório e o Cemitério Municipal ficam, a partir desta
data, subordinados diretamente à Secretaria Municipal de Fazen-
da e Administração.
Artigo 4° - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 16 de agosto de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra,

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto nº 2.867, de 16 de agosto de 2011.
(Nomeia a Comissão Organizadora do Desfile Cívico).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão
Organizadora  do Desfile Cívico que será realizado no dia 18 de
setembro de 2011:-
GUSTAVO JOSÉ PRADO – Presidente;
REGINA APARECIDA MACHADO CHIBANI BAKR– Tesoureiro;
Membros
MARIA JOSÉ DA CUNHA – Representante do Conselho Muni-
cipal de Educação:
VILMA TEREZA DEOLIM – Representante do Conselho Muni-
cipal do FUNDEB;
MARTA MARIA DA SILVA BATISTA – Representa dos Diretores;
CELSO MELO DE OLIVEIRA – Representante dos Professores
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 16 de agosto de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

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

3732-1414/ 3733-6641/ 3733-6642
ESTAMOS EM NOVO ENDEREÇO:

RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº 1810, CENTRO
(PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL), ENTRADA PELA RUA CEARÁ.

01 mecânico de caminhão
03 mecanico de tratores
03 mecanico de maquina agricola
01 mecanico de carros
02 lubrificador de maquina
02 soldador mecanico
02 funileiro mecanico
02 operador de extrusora
05 operador de motoniveladora
01 operador de retroescavadeira
01 marceneiro
20 encanador
10 eletricista
20 pedreiro/servente
01 montador de móveis
10 costureira a maquina
01 costureira de roupas de festa
04 serviços gerais na confecção/masculino/noturno
04 professor ensino profissionalizante
01 professor de games
01 desenhista grafico
01 tecnico em informatica
01 gerente de hotel
05 representante comercial
04 cozinheira
04 garçom
03 açougueiro
01 padeiro
01 banhista de animais
03 auxliar de enfermagem

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 036/2011
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representa-
do pelo Sr. Hadel Aurani, convoca os classificados no Concurso
Público nº 01/2010, homologado pelo Edital de 11/02/2011, para o
emprego de PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR – ARTES, a
título de substituição, conforme classificação abaixo descrita; para
comparecerem no prazo máximo de 05 (cinco), a partir da data da
publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos,
situado a Praça Romeu Bretas nº 163, das 08:00h às 12:00h e das
15:00h às 17:00h. O não comparecimento no prazo acima implica-
rá na desistência da vaga.
Class.  Nome
07    MARTA CATIB COSTA SOSSAI
Estância Turística de Avaré, 19 de agosto de 2011.

HADEL AURANI
Presidente

FUNDAÇÃO REGIONAL
EDUCACIONAL DE AVARÉ

FUNDAÇÃO REGIONAL
EDUCACIONAL DE AVARÉ

RETIRE GRATUITAMENTE O
SEMANÁRIO OFICIAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

 AVARÉ NO PAÇO MUNICIPAL,
CENTRO ADMINISTRATIVO E

NAS BANCAS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 035/2011
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representa-
do pelo Sr. Hadel Aurani, convoca os classificados no Concurso
Público nº 01/2010, homologado pelo Edital de 11/02/2011, para o
emprego de PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO – EDUCAÇÃO
FÍSICA, a título de substituição, conforme classificação abaixo
descrita; para comparecerem no prazo máximo de 05 (cinco), a
partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de Re-
cursos Humanos, situado a Praça Romeu Bretas nº 163, das 08:00h
às 12:00h e das 15:00h às 17:00h. O não comparecimento no pra-
zo acima implicará na desistência da vaga.
Class.  Nome
02   AMAURI MAROTO
Estância Turística de Avaré, 19 de agosto de 2011.

HADEL AURANI
Presidente
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Decreto nº 2.866, de 16 de agosto de 2011
(Dispõe sobre atribuição de auxílio e dá outras providências).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a:-
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a atribuir auxílio financeiro às Escolas Estaduais e
Entidades de Avaré, através da Secretaria Municipal de Educação, no valor total de R$ 5.700,00
(Cinco Mil e Setecentos Reais), referente a participação em desfile de aniversário da cidade, que será
realizado no dia 18 de setembro de 2011.
Parágrafo Único - Os valores serão atribuídos conforme segue:

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta Lei, a cargo do Município, onerarão a seguinte
dotação orçamentária: Subvenção 06.03.00 – 3.3.50.43 - Fonte 01 –  C.Aplic 2200000- despesas 222
– Despesas 292 – Subvenções Sociais.
Art.  3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 16 de agosto de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 2.864, de 16 de agosto de 2011.
(Dispõe sobre atribuição de auxílio e dá outras providências).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a:-
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a atribuir auxílio financeiro às Entidades de Educação
Infantil, abaixo relacionadas, no valor total de R$ 1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais), referente a
participação em desfile de aniversário da cidade, que será realizado no dia 18 de setembro de 2011.
Parágrafo único - Os valores serão atribuídos conforme segue:
ENTIDADES
01-CEI Santa Elisabeth R$  700,00
02-CEI Santa Terezinha R$  700,00
VALOR TOTAL DO REPASSE R$1.400,00
Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta  Lei, a cargo do Município, onerarão a seguinte
dotação orçamentária: Subvenção 06.02.02.3.3.50.43.00-12.365.2008.2339.0000 Fonte 01 –  C.Aplic
2100000- despesas 00275 – Despesas 292 – Subvençõesa Entidade de Educação Infantil.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 16 de agosto de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 2.863, de 16 de agosto de 2011
(Dispõe sobre atribuição de auxílio e dá outras providências).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a:-
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a atribuir auxílio financeiro às Escolas Municipais de
Ensino Básico e Infantil e Centros de Educação Infantil, abaixo relacionadas, no valor total de R$
27.100,00 (Vinte e Sete Mil e Cem Reais), referentes a participação em desfile de aniversário da
cidade, que será realizado no dia 18 de setembro de 2011.
Parágrafo Único - Os valores serão atribuídos conforme segue:

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 16 de agosto de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

LEIS

Lei nº 1.500, de 16 de agosto de 2011.
(Dispõe sobre atribuição de auxílio e dá outras providências).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e promul-
go a seguinte lei:-
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a atribuir auxílio financeiro às Entidades de Educação
Infantil, abaixo relacionadas, no valor total de R$ 1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais), referente a
participação em desfile de aniversário da cidade, que será realizado no dia 18 de setembro de 2011.
Parágrafo único - Os valores serão atribuídos conforme segue:
ENTIDADES
01-CEI Santa Elisabeth R$  700,00
02-CEI Santa Terezinha R$  700,00
VALOR TOTAL DO REPASSE R$1.400,00
Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta  Lei, a cargo do Município, onerarão a seguinte
dotação orçamentária: Subvenção 06.02.02.3.3.50.43.00-12.365.2008.2339.0000 Fonte 01 –  C.Aplic
2100000- despesas 00275 – Despesas 292 – Subvençõesa Entidade de Educação Infantil.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 16 de agosto de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Lei nº 1.501, de 16 de agosto de 2011
(Dispõe sobre atribuição de auxílio e dá outras providências).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e promul-
go a seguinte lei:-
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a atribuir auxílio financeiro às Escolas Estaduais e
Entidades de Avaré, através da Secretaria Municipal de Educação, no valor total de R$ 5.700,00
(Cinco Mil e Setecentos Reais), referente a participação em desfile de aniversário da cidade, que será
realizado no dia 18 de setembro de 2011.
Parágrafo Único - Os valores serão atribuídos conforme segue:

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta Lei, a cargo do Município, onerarão a seguinte
dotação orçamentária: Subvenção 06.03.00 – 3.3.50.43 - Fonte 01 –  C.Aplic 2200000- despesas 222
– Despesas 292 – Subvenções Sociais.
Art.  3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 16 de agosto de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO
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Lei nº 1.499, de 16 de agosto de 2011
(Dispõe sobre atribuição de auxílio e dá outras providências).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e promul-
go a seguinte lei:-
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a atribuir auxílio financeiro às Escolas Municipais de
Ensino Básico e Infantil e Centros de Educação Infantil, abaixo relacionadas, no valor total de R$
27.100,00 (Vinte e Sete Mil e Cem Reais), referentes a participação em desfile de aniversário da
cidade, que será realizado no dia 18 de setembro de 2011.
Parágrafo Único - Os valores serão atribuídos conforme segue:

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 16 de agosto de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

LEGISLATIVO

CIRCULAR N º 26/2011 - DG                                Avaré, 17 de Agosto de 2.011.-

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

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 22/08/2011 - Segunda Feira –
às 18h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que, a Exma. Sra. Presidente Vereadora Marialva A. S.
Biazon  designou  para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de  22 de Agosto do corrente ano, que
tem seu inicio marcado para as 18h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI N.º 14/2011 - Discussão Única
Autoria:- Ver. Paulo Dias Novaes Filho
Assunto: Dispõe sobre regras e critérios para bloqueio de vias públicas em virtude de eventos realiza-
dos na Estância Turística de Avaré. (c/ SUBSTITUTIVO)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 14/2011 e dos Pareceres do Jurídico; e das Comissões de Constituição,
Justiça e Redação; e de Serviços, Obras e Administração Pública. (c/emendas) (vistas Ver. Paulo Filho)
2. PROJETO DE LEI N.º 74/2011 - Discussão Única
Autoria:- Verª Rosângela Paulucci P. Pereira
Assunto: Altera a Lei nº 1132, de 27 de novembro de 2.008 e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 74/2011 e dos Pareceres do Jurídico e da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Redação. (c/emendas) (vistas Ver. Roberto/Jair)
3. PROJETO DE LEI N.º 90/2011 - Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Especial e dá outras providências. - (R$ 29.000,00)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 90/2011 e dos Pareceres do Jurídico e das Comissões de Consti-
tuição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.  (vistas Ver. Ripoli)
4. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 86/2011– Maioria Absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre a unificação das Secretarias Municipais da Administração e da Fazenda, bem como
cria e fixa subsídio do Secretário Especial das Relações Institucionais e dá outras providências. (c/ SUBSTITUTIVO)
Anexo: Cópia do Projeto de Lei Complementar n º 86/2011 e dos Pareceres do Jurídico; e das Comis-
sões de Constituição, Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de Servi-
ços, Obras e Administração Pública.  (vistas Ver. Júlio César)
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

RESOLUÇÃO Nº 369/2011
(Dispõe sobre alteração de dispositivos do artigo 147 do Regimento Interno da Câmara Municipal da

Estância Turística de Avaré)

A MESA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, usando de suas
atribuições regimentais e legais, RESOLVE:-
Artigo 1º - Serão inseridos no artigo 147 da resolução n° 175, de 1º de dezembro de 1992, os
seguintes parágrafos:
Parágrafo 4º - Quando da leitura, encaminhamento e votação dos requerimentos protocolados, cons-
tantes da Ordem do Dia, caso o seu autor não esteja presente em plenário, estes não serão lidos,
sendo automaticamente transferidos para a Sessão Ordinária seguinte.
Parágrafo 5º - O número de requerimentos descrito no parágrafo 3º continuará limitado a 05 (cinco)
por Vereador em cada Sessão Ordinária, não podendo ser acumulados com a transferência da leitura
dos requerimentos para a Sessão Ordinária seguinte, conforme determinado no parágrafo 4º.
Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, aos 16 de agosto de 2011 -

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Projeto de Resolução nº 03/2011
Autoria:  Ver. Paulo Dias Novaes Filho e outros
Aprovado pelo voto da maioria, em Sessão Ordinária  de 15/08/2011.-

MARIALVA ARAÚJO DE
SOUZA BIAZON

Presidente

ROBERTO ARAÚJO
Vice-Presidente

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
1º Secretário

RODIVALDO RIPOLI
2º Secretário

SESSÃO DO DIA 15 DE AGOSTO
INDICAÇÃO

ROBERTO ARAÚJO - VICE-PRESIDENTE
-Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através do Departamento
competente providencie em caráter de URGÊNCIA o recapeamento do asfalto em toda extensão da
Rua Professora Danuzia D’Santi, no Bairro: “Ipiranga”, visto que lá existem buracos, causando trans-
tornos aos usuários da referida via. Segue em anexo, fotos do citado local.
- Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através do Departamen-
to competente, providencie em caráter de URGÊNCIA a operação “tapa buracos” na Rua Ludovico
Lopes de Medeiros, defronte ao numero 559 – Bairro: “São Pedro”, visto que lá existem buracos,
causando transtornos aos usuários da referida via.

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO – 1º SECRETÁRIO
-para que através da Secretaria Competente, providencie operação tapa buraco na Avenida Professor
Celso Ferreira da Silva (Jd. Europa) nas proximidades do nº 280.
- para que através da Secretaria Competente, providencie operação tapa buracos na Rua Francisco
Cruz (Bairro Ipiranga), nas proximidades do Bairro Recanto dos Bem-Te-Vis.

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
-INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Rogélio
Barchetti Urrêa, estudar, através do Setor competente, dotar de corrimão a escadaria do Posto de
Saúde da Rua Acre (CS1), tendo em vista sua óbvia necessidade como elemento de segurança para
os usuários, principalmente os idosos e deficientes.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barchetti
Urrêa,   através do Setor competente, executar  as modificações no trânsito de veículos na Rua Bastos
Cruz nas imediações da Rua São Paulo, já autorizadas pelo Conselho Municipal de Trânsito, conforme
informações que temos, sem qualquer providência por parte da Prefeitura até o momento.

JAIR ALVES FERREIRA
- Para que através do setor competente providencie reparos na pista de rolamento da confluência das
ruas Pará com Bahia, no centro da cidade, onde ocorre acúmulo de água constantemente, segundo
os moradores adjacentes.
- Para que através do setor competente providencie limpeza em terrenos baldios no Bairro Jardim Vera
Cruz, onde vem ocorrendo queimadas clandestinas constantemente, provocando incômodo e risco à
saúde dos moradores.
- Para que através do setor competente providencie troca de lâmpada na rua Capitão José Vieira Pinto,
defronte ao número 407, no Bairro Três Marias.
- Para que através do setor competente providencie troca de lâmpada na Rua Hermínia Cavezalli
Sampaio, no Bairro Alto da Colina, bem como limpeza de terrenos, praças e jardins adjacentes.
- Para que através do setor competente providencie troca de Lâmpada na Rua Rosa Figueiredo, 146, na Vila
Martins III, bem como coleta de lixo diária e limpeza de terrenos, praças e jardins da referida localidade.
- Para que através do setor competente providencie afixação de placa de sinalização “PARE” no cruzamen-
to das ruas Nove de jUlho com Amazonas, onde os acidentes são constantes, segundo moradores.
- Para que através do setor competente providencie limpeza de terrenos, praças e jardins do Bairro
Jardim Pinheiros, onde há muita reclamação de moradores quanto à sujeira do bairro.
- Para que através do setor competente providencie operação tapa-buracos ao longo de toda extensão
da rua Seme Jubran, no Bairro Paraíso, bem como sinalização adequada visando limite de velocidade
baixo, pois muitos são os motoristas que transitam pela referida via em alta velocidade, pondo em
risco os pedestres.
- Para que através do setor competente providencie mais vigilância com a Guarda Municipal no Centro
Cultural Djanira Motta, antiga CAIC, bem como colocação de mais bancos no local. Trata-se de
pedidos dos frequentadores, que temem pelo patrimônio público.
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-Para que através do setor competente providencie limpeza de
terrenos,praças e jardins do Bairro Alto da Colina.
- Para que através do setor competente providencie limpeza de
terrenos, praças e jardins, bem como operação tapa-buracos em
todas as vias do bairro Brabância.
- Para que através do setor competente providencie coleta de lixo
regular, bem como limpeza de terrenos, praças e jardins do Bairro
Duílio Gambini, para onde os moradores também solicitam a ope-
ração tapa-buracos em todo o bairro.
- Para que através do setor competente providencie operação tapa-
buracos no Bairro São Felipe, onde moradores reclamam também
da iluminação precária das ruas.
-Para que através do setor competente providencie limpeza de terrenos,
praças e jardins do Bairro Vila Operária, onde os moradores também
reivindicam iluminação mais adequada de todas as ruas, pois existem
muitos terrenos com mato alto e isso põe em risco não só a saúde
pública, mas também a segurança dos moradores e pedestres.
- Para que através do setor competente providencie pavimentação
para a Rua Fênix, no Bairro Costa Azul, bem como limpeza de
terrenos, operação tapa-buracos entre outros problemas levanta-
dos pelos próprios moradores dessa localidade que é um de nos-
sos principais pontos turísticos á beira da Represa Jurumirim.
- Para que através do setor competente providencie operação tapa-
buracos na Rua Maria Lopes da Fonseca, no Jardim Maria Sodré.
- Para que através do setor competente providencie reparos na
pista de rolamento da Rua Arandu, das proximidades do Posto
Helsid até o cruzamento com a Avenida Pinheiro Machado e poste-
riormente até a rua Maria Antônia de Souza, onde existem muitas
ondulações prejudicando o tráfego de veículos.
- Para que através do setor competente providencie operação tapa-
buracos em todas as ruas do Conjunto Habitacional Egydio Martins
da Costa (Plimec).
- Para que através do setor competente providencie troca de lâm-
pada defronte o número 536 da Rua Tonico Boava, no Bairro
Bonsucesso.
- Para que através do setor competente providencie troca de lâm-
pada defronte o número 156 da Rua Manoel Preto Cardoso, no
Bairro Brabância.
- Para que através do setor competente providencie reparos no leito
carroçável da Rua Cazen Chaddad, nas proximidades do número 55.
- Para que através do setor competente providencie coleta de lixo
regular no Bairro Avaré 1, pois segundo moradores a falta do serviço
diário é o fato que mais vem desagradando a população, bem como
demora na limpeza e conservação de terrenos , praças e jardins.
- Para que através do setor competente verifique se há veracidade
sobre problema de esgoto a céu aberto na Avenida Espanha, ou
vias adjacentes, pois moradores do Bairro Avaré I reclamam do
mau cheiro, principalmente em dias de chuva, bem como no bairro
há necessidade de uma outra praça, com playground entre outras
atrações aos moradores, pois a praça existente fica numa subida
e é praticamente impossível das crianças brincarem nela.
- Para que através do setor competente providencie operação tapa-
buracos nas ruas do Bairro Jardim Presidencial, com ênfase à Rua
José Camilo de Souza.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
-para que através do setor competente providencie reparos na rua
Álvaro Lemos Torres, altura do numero 630, visando sanar proble-
ma agudo de empossamento de água, que tem causado transtor-
nos aos moradores do  local.
- para que através do setor competente em caráter de  urgência se
providencie uma melhor sinalização de transito na esquina das ruas
Paraíba com a Voluntários de Avaré, pois segundo informações vári-
os incidentes estão ocorrendo devido a má sinalização viária.
- para que através do setor competente providencie a limpeza de
terreno localizado na Rua Luiz José Alves, 164 Parque Gilberto
Filgueiras II, sendo esta uma solicitação dos moradores devido ao
mato alto e sujeira do mesmo. Também que através do setor de
fiscalização se cobre tal beneficio do proprietário do terreno citado.
- para que através do setor competente em caráter de urgência, se
realize vistoria em 05 árvores da espécie “eucalipto” localizadas
em área verde do município na Rotaria da Rua São Lourenço, no
Balneário Costa Azul, sendo esta uma solicitação de moradores
preocupados com a segurança no local.
- reiterando pedido para que através do setor competente estude a
possibilidade de se retirar ponto de ônibus localizado na Av. Brasília
nº 620, pois segundo informações tal local não tem atendido sua
função. Que estude a possibilidade de colocar este ponto em um
outro local. Do deliberado seja cientificado ao Sr. Adão, na Av.
Brasília nº 620
- reiterando pedido para que através do setor competente possa
ser colocada cobertura em ponto de ônibus localizado em frente a
Faculdade Sudoeste Paulista, uma vez que o ponto de ônibus an-
terior que possuía coberta foi retirado e não reposto.
- reiterando pedido para que através do setor competente estude a

possibilidade de se retirar ponto de ônibus localizado na rua Pará
entre as ruas Bahia e Minas Gerais, pois segundo usuários, tal
ponto não tem sido utilizado pois existem outro dois pontos próxi-
mos a este.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
- para que através do setor competente, realize estudos a fim de
afixar placas de identificação em teatros, escolas e postos de saú-
de pertencentes à rede municipal, em local visível, placa educativa
contendo histórico do homenageado, cujo nome foi perpetuado na
denominação do referido prédio.
- para que através do setor competente,  informe sobre a possibili-
dade de promover estudos visando dotar os cruzamentos de vias
públicas do município com sinalização e pintura de solo, visando
prevenir acidentes e oferecendo maior segurança aos pedestres e
condutores de veículos, bem como placas indicando os referidos
cruzamentos.

ROSANGELA PAULUCCI P. PEREIRA
-para que, através da Secretaria competente, providencie a instala-
ção de mobiliário urbano gradil e/ou defesa em calçadas, e, im-
plantação de sinalização viária de travessia de crianças e/ou área
escolar, nas imediações da escola Ana Novaes e onde atualmente
também funciona a escola Licínia Guazzelli, visto que a proximida-
de com a Avenida  Major Rangel e o Fórum local, faz com que o
trânsito seja intenso, acentuando o risco para os alunos, seus
responsáveis, professores e funcionários.
-para que, através da Secretaria Municipal da Saúde, providencie
uma ampla divulgação das medidas preventivas necessárias para
o tratamento do “pé do diabético”, junto aos usuários portadores de
diabetes dos Centros de Saúde.
-para que, através da Secretaria competente, realize um levanta-
mento de áreas localizadas nos bairros da cidade, para possível
doação de terreno para a construção da sede da Associação dos
Moradores dos Bairros, entidades que quando constituídas com o
propósito de melhoria para as condições de vida do local, muito
auxiliam no desenvolvimento do município e dos cidadãos.
-para que, através da Secretaria competente, estude a possibilida-
de de substituir os semáforos mecânicos, atualmente existentes
na cidade de Avaré, por novos semáforos eletrônicos que marcam
o tempo de espera.
-para que, através da Secretaria competente, providencie a cons-
trução, onde for possível, de recuo de calçada nos trechos de vias
movimentadas nos quais se encontram pontos de ônibus, para que
os mesmos não parem para embarque e desembarque na rua atra-
palhando o trânsito.
-Indicação ao Prefeito de criação de bicicletário anexo e/ou em
área próxima do novo terminal rodoviário que está sendo ampliado,
visto que algumas pessoas precisam se deslocar ao centro da
cidade, utilizando-se de bicicletas e não têm segurança para deixá-
las em lugar desprotegido
-para que, através da Secretaria competente, providencie a
desativação, no horário compreendido entre 23:00 e 6:00 horas,
dos detectores de avanço de sinal instalados nos semáforos do
Município e no horário mencionado os semáforos operem no modo
amarelo piscante.
-para que, através da Secretaria competente, proceda a erradicação
de formigueiros localizados nos canteiros centrais das vias públicas.
-para que, através da Secretaria competente, proceda a limpeza
do cemitério municipal.
-para que, através da Secretaria competente, estude a possibilida-
de de fornecer autorização aos idosos que estiverem estacionados
fora da vaga permitida, a permanecer por trinta minutos sem a
colocação do cartão de zona azul.

REQUERIMENTO
MARIALVA ARAÚJO DE SOUZA BIAZON - PRESIDENTA

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora LUIZA DOS SANTOS SILVA,
ocorrido em Avaré, no dia 14 de agosto do corrente ano, fato esse
que causou grande consternação perante aos familiares e amigos,
uma vez que se tratava de pessoa benquista, pertencente que era
à família aqui radicada.
-a fim de que informe a esta Casa de Leis quais as medidas
urgentes a serem tomadas com relação à Estação Elevatória
de Esgoto localizada na Rua Álvaro Filgueiras, no Conjunto
Habitacional Egydio Martins da Costa, onde há constantes
entupimentos da rede coletora o que provoca o alagamento
do terreno que margeia a referida via pública, com acúmulo
de água fétida juntamente com lixo e entulhos diversos, situ-
ação bastante calamitosa que põe em risco, acima de tudo, a
saúde pública dos moradores que pagam seus impostos e
que merecem ter no mínimo um serviço digno de saneamento
básico.

ROBERTO ARAÚJO - VICE-PRESIDENTE
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor SANDRO SOARES DE ALMEIDA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora CAROLINA DE JESUS BRESIO
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora MARIA APARECIDA
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor PURISSIMO PAULA ROSA
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor CLOVIS RIBEIRO DA SILVA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE APLAUSOS E
PARABENIZAÇÕES” a aluna SARAH HADZ ROSA ROMANO PEDRO
DA SILVA extensivos a toda Turma de Formandos 2011 pela conclusão do
Curso de Informática oferecido pelo “Projeto Felix”, em cerimônia ocorrida
no Plenário desta Egrégia Casa de Leis, na noite do dia 1º de julho de 2011.
Ressaltamos que é com imensa satisfação que este Poder Legislativo
saúda a todos os cursistas pelos esforços desprendidos ao longo do perí-
odo letivo, desejando também profícua continuidade nos estudos e na futu-
ra vida profissional, pois aqueles que concluem suas metas, independente
das dificuldades, são reconhecidamente vencedores.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES” ao aluno WILLIAM FELIPE PILAR exten-
sivos a toda Turma de Formandos 2011 pela conclusão do Curso de
Informática oferecido pelo “Projeto Felix”, em cerimônia ocorrida no Ple-
nário desta Egrégia Casa de Leis, na noite do dia 1º de julho de 2011.
Ressaltamos que é com imensa satisfação que este Poder Legislativo
saúda a todos os cursistas pelos esforços desprendidos ao longo do
período letivo, desejando também profícua continuidade nos estudos e
na futura vida profissional, pois aqueles que concluem suas metas,
independente das dificuldades, são reconhecidamente vencedores.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE APLAUSOS
E PARABENIZAÇÕES” ao aluno VINICIUS EDUARDO GOMES exten-
sivos a toda Turma de Formandos 2011 pela conclusão do Curso de
Informática oferecido pelo “Projeto Felix”, em cerimônia ocorrida no Ple-
nário desta Egrégia Casa de Leis, na noite do dia 1º de julho de 2011.
Ressaltamos que é com imensa satisfação que este Poder Legislativo
saúda a todos os cursistas pelos esforços desprendidos ao longo do
período letivo, desejando também profícua continuidade nos estudos e na
futura vida profissional, pois aqueles que concluem suas metas, indepen-
dente das dificuldades, são reconhecidamente vencedores.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES” ao aluno RAFAEL MATEUS DE BAR-
ROS extensivos a toda Turma de Formandos 2011 pela conclusão
do Curso de Informática oferecido pelo “Projeto Felix”, em cerimô-
nia ocorrida no Plenário desta Egrégia Casa de Leis, na noite do
dia 1º de julho de 2011. Ressaltamos que é com imensa satisfação
que este Poder Legislativo saúda a todos os cursistas pelos esfor-
ços desprendidos ao longo do período letivo, desejando também
profícua continuidade nos estudos e na futura vida profissional, pois
aqueles que concluem suas metas, independente das dificulda-
des, são reconhecidamente vencedores.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES” ao aluno LUIZ OCTÁVIO DE OLIVEI-
RA extensivos a toda Turma de Formandos 2011 pela conclusão
do Curso de Informática oferecido pelo “Projeto Felix”, em cerimô-
nia ocorrida no Plenário desta Egrégia Casa de Leis, na noite do
dia 1º de julho de 2011. Ressaltamos que é com imensa satisfação
que este Poder Legislativo saúda a todos os cursistas pelos esfor-
ços desprendidos ao longo do período letivo, desejando também
profícua continuidade nos estudos e na futura vida profissional, pois
aqueles que concluem suas metas, independente das dificulda-
des, são reconhecidamente vencedores.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES” ao aluno JOSÉ JULIO ARAÚJO BEN-
TO NETO extensivos a toda Turma de Formandos 2011 pela con-
clusão do Curso de Informática oferecido pelo “Projeto Felix”, em
cerimônia ocorrida no Plenário desta Egrégia Casa de Leis, na
noite do dia 1º de julho de 2011. Ressaltamos que é com imensa
satisfação que este Poder Legislativo saúda a todos os cursistas
pelos esforços desprendidos ao longo do período letivo, desejando
também profícua continuidade nos estudos e na futura vida profis-
sional, pois aqueles que concluem suas metas, independente das
dificuldades, são reconhecidamente vencedores.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE APLAUSOS
E PARABENIZAÇÕES” ao aluno GUILHERME VITOR DE OLIVEIRA
extensivos a toda Turma de Formandos 2011 pela conclusão do Curso de
Informática oferecido pelo “Projeto Felix”, em cerimônia ocorrida no Ple-
nário desta Egrégia Casa de Leis, na noite do dia 1º de julho de 2011.
Ressaltamos que é com imensa satisfação que este Poder Legislativo
saúda a todos os cursistas pelos esforços desprendidos ao longo do
período letivo, desejando também profícua continuidade nos estudos e na
futura vida profissional, pois aqueles que concluem suas metas, indepen-
dente das dificuldades, são reconhecidamente vencedores.

continua na página 13



E L E J A    A V A R É :

AVARÉ, 20 DE AGOSTO DE 2011 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 525 9

Avareenses escolherão símbolo das
comemorações dos 150 anos

Avaré comemora em
setembro, no dia 15, seus
150 anos de história. Em
parceria com a TV Tem,
a Prefeitura da Estância
Turística de Avaré lança o
Projeto “Eleja Avaré”, que
escolherá o símbolo da ci-
dade em seu sesquicente-
nário, que representará o
município  e todo seu po-
tencial, história, cultura,
tradições, características
únicas e desenvolvimento.

O projeto será ampla-
mente divulgado na TV
TEM, através de chama-
das patrocinadas e do jor-
nalismo, ao longo de 30
dias. Toda a população
será convidada a partici-
par votando no ícone que
melhor representa a sua
cidade, entre o Santuário
de Nossa Senhora das
Dores, Represa de Juru-
mirim e Largo São João.
A população poderá es-
colher o símbolo de sua
cidade através das cabi-
nes de votação espalha-

No dia do lançamento do projeto, a TV Tem fez
uma cobertura especial

das nos principais pontos
da cidade (terminais ro-
doviários, prefeitura, cal-
çadão, praças) e através
do site TVTEM.COM.

O Símbolo de Avaré
A divulgação do proje-

to teve início no dia 16 de
agosto com uma contagem
regressiva e também o pri-
meiro voto, que aconteceu

na EMEB “Professora Al-
zira Pavão”. Após a apu-
ração, o ícone escolhido
será revelado. Em setem-
bro, mês de aniversário da
cidade, a TV TEM pro-
duz uma série especial de
reportagens abordando os
principais aspectos que
marcaram a história e o de-
senvolvimento da cidade.

SANTUÁRIO DE
NOSSA SENHORA DAS
DORES - Principal igre-
ja da cidade, o Santuário
de Nossa Senhora das
Dores foi erguido no lo-
cal exato onde Avaré sur-
giu. Ali ficava a primitiva
capela do Major. Cons-
truída no final do século
XIX, a primeira matriz foi
erguida onde está hoje o
pátio da atual igreja. Nos
anos de 1913, 1917 e
1921, o templo foi visita-
do por Santa Paulina,
que esteve em Avaré para
conhecer as comunida-
des de freiras da Santa
Casa, do antigo Hospital
São Vicente de Paulo e
do Externato São José.
Em estilo neogótico, a

bela igreja foi concluída em
1945 pelo pedreiro italiano
Pedro de La Santina. Rica-
mente decorada com vi-
trais e afrescos de ima-
gens sacras e cenas bíbli-
cas, teve seu interior orna-

mentado pelo pintor eslo-
veno Francisco Paulovic.
O Santuário guarda em
seu acervo a centenária
imagem da padroeira e
altares como o do Calvá-
rio e do Rosário.

LARGO SÃO JOÃO -
No Largo São João estão

o Coreto, a “Fonte das Ar-
tes” (também conhecida

como “Luminosa”) e o mo-
numento aos pracinhas. A
fonte de autoria de Fausto
Mazzola, representa os
quatro titãs carregando
nos ombros uma platafor-
ma com quatro musas:
Música, Pintura, Poesia e
Escultura. O Monumento
ao Pracinha, é uma home-
nagem aos combatentes
brasileiros da Segunda
Guerra Mundial, inclusive
um Avareense, Sérgio
Bernardino, que esteve
nos campos de batalha da
Itália, em 1945.

REPRESA JURUMI-
RIM - A Represa de Jurumi-
rim é formada e alimentada
pelo Rio Paranapanema,
límpido e repleto de peixes.
O nome Jurumirim vem do
tupi e significa foz pequena
de um rio ou entrada peque-
na de uma baía. A represa
tem 100 quilômetros de
comprimento e 3 quilôme-
tros de largura em alguns
pontos, contendo um volu-
me de água quatro vezes
maior que a Baía da Guana-
bara, no Rio de Janeiro. Lo-
calizada a 20 quilômetros do
centro de Avaré, conta com
1.800 quilômetros de praias,
que forma um dos cenários

turísticos mais importantes do
Estado de São Paulo. A região,
que conta com praias naturais
de areia branca, é ideal para a

prática de diversos esportes,
como motonáutica, jet ski,
windsurfe, balonismo e pes-
carias.

Inicio – Dia 16 de agosto de 2011.
Término – Dia 05 de setembro de 2011.
URNAS ITINERANTES
Secretaria de Educação – Cada dia
uma escola.
Feira Livre da Avenida Paranapane-
ma: das 09h00 às 13h30
Dias 28 de agosto e 04 de setembro
Bailão do Largo São João: das 19h00
às 22h00
Dias 27 de agosto e 03 de setembro
ACIA: das 9h00 às 18h00
Dias 01 e 02 de setembro
SEC: Sindicato dos Empregados no
Comércio de Avaré: das 9h00 às 18h00
Dias 19 de agosto e 02 de setembro.
Proeste: das 9h00 às 18h00
Dias 23 e 24 agosto
FSP: das 16h00 às 21h00
Dias 29/30/31 de agosto

LOCAIS DE VOTAÇÃO DO ELEJA AVARÉ
URNAS FIXAS
Largo do Mercado das 9h00 às 18h00
Agosto: Dias 16/17/18/19/20/22/23/
24/25/26/27/29/30/31
Setembro: Dias 01/02/03/05 às 12h00
Centro Administrativo: das 9h00
às 18h00
Agosto: Dias 16/17/18/19/22/23/24/
25/26/29/30
Setembro: Dias 01/02/05 – às 12h00.
Paço Municipal
Setembro: Dia 01/02/05 – às 12h00.
Rodoviária: das 09h00 às 18h00
Agosto: Dias 16/17/18/19/22/23/24/
25/26/29/30

Os locais de votação, assim como
os horários, poderão ser alterados
mediante necessidade da organi-
zação.
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E D U C A Ç Ã O :

Durante toda manhã
e tarde de quarta-feira e
quinta-feira, foram entre-
gues nas escolas munici-

Governo distribui 10 mil uniformes escolares

pais (EMEBs e CEIs),
aos alunos da Rede Mu-
nicipal de Ensino, 10 mil
uniformes escolares.

Na primeira etapa, os
alunos receberam agasa-
lhos de inverno, compos-
to de calça e blusa de ma-

lha de manga comprida.
Numa segunda etapa, o
prefeito irá entregar um
conjunto de camiseta, ca-

misa comprida, shorts para
os meninos e o mesmo
conjunto, acrescido de
short-saia para as meninas,

além de tênis e meiões,
sem contar que recente-
mente foram entregues 10
mil kits de material esco-
lar, que, com a entrega dos
uniformes, torna-se um
fato inédito na cidade.

É o Governo Munici-
pal investindo na Educação
de nossos alunos, onde já
foram implantadas salas do
Proinfo – Programa Naci-
onal de Informática na
Educação -, salas multifun-
cionais, entregues 22 lou-
sas digitais, realização de
cursos para capacitação dos
professores, como também
em breve será implantado
o Plano de Carreira do Ma-
gistério e já está em estudo
a implantação de uma cre-
che noturna.



AVARÉ, 20 DE AGOSTO DE 2011 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 525 11

F A M P O P   2 0 1 1 :

Sonekka, do Clube Caiubi de Compositores

Divulgadas as classificadas para o festival
Músicos premiados

nas duas últimas edições
da Feira Avareense da
Música Popular – FAM-
POP -, estarão de volta
no festival deste ano.
Dani Black, artista filho
de Tetê Espíndola e Ar-
naldo Black, vencedor
em 2009 com “Oração”,
volta nesta edição com
“Quebra Cabeça”.

Outro que está de
volta este ano é Tó Bran-
dileone, que no ano pas-
sado ficou em terceiro
lugar com “Prá Você Dar
o Nome”, apresentará a
canção “Deixe Estar”,
assim como Pedro Viáfo-
ra e Pedro Altério, filhos
de Celso Viáfora e Rafa-
el Altério, respectivamen-
te, melhor arranjo no ano
passado com “Dejavú”,
voltam com “Quem
Dirá”. Paulo Paudilha, 3º
lugar em 2009 com
“Tapa”, volta com “Lo-
jinha de um real”.

O compositor So-
nekka, pertencente ao Clu-
be Caiubi de Composito-
res, que já é conhecido do
público freqüentador da
FAMPOP, e sempre se
destaca por suas apresen-
tações folclóricas, volta
este ano com “Logo Eu”.

* QUINTA-FEIRA, DIA 1º DE SETEMBRO
1 – Doce Amargura (Alexsandro Jerônimo) - Banda
Fratura Exposta
2 - Mandela Embora (Ronaldo Peres) - Banda Clã
Destinos
3 - Minha Canção (Ricardo Nass) - Anderson Carvalho
4 - Minha Razão (João Paulo Siqueira César) - João
Gabriel Da Silva
5 - Colhedor de Amores (Davi Cortez) - Evandro Andrade
6 - Antídoto (Rosa Yuri / Fred Correa) - Vanessa Reis
7 - Astronauta sem Direção (Ronaldo Peres/Fernando
Santos) - Banda Iandé
8 - Tava Andando Pela Vida (Alexandre Stehling) -
Yasmim/Welby/Alexandre Stehling
9 - Pobre, Cego e Nú (Richard Dos Santos) - Richard
dos Santos
10 - A Vida É Um Ponto (Alessandro Rios / Orlando
Neto) - Maria Fernanda/Orlando Neto / Krys
11 - Esconjuro (Felipe Silva Lopes) - Felipe Silva
12 - Marés (Kleber Silveira / Flores) - Dois do Brejo
* Não está na ordem de apresentação
Regional
1 - Eu Carpi O Meu Quintal (Mael Maranho ) - Kleber
Godóy e Flávio Mantovani
2 - Ela É Pensamento (Paulo César Stehling Filho) -
Caio Amoêdo

CLASSIFICADAS PARA A FAMPOP 2011
SEXTA-FEIRA, DIA  02 DE SETEMBRO
1 - Choro Bossa - Vanderlei Pereira - Botucatu (SP) -
instrumental
2 - Onde estive - Marcelo Amorim - Curitiba (PR)
3 - Quase um segredo – Elio Camalle – São Paulo (SP)
4 - Quem dirá – Pedro Viáfora / Pedro Altério – São
Paulo (SP)/ Alambari (SP)
5 - Motor – Thiago Augusto – São Paulo (SP)
6 - Dia de jogo - Gê Tock – São Paulo (SP) –
instrumental
7 - Lágrima - Erlan Melo - Belém (PA)
8 - Quebra cabeça - Dani Black - São Paulo (SP)
9 - Lojinha de um real – Paulo Padilha – São Paulo (SP)
10 - Seu tipo – Marcelo Segreto - São Paulo (SP)
SÁBADO, DIA 03 DE SETEMBRO
1 - Anjo Sertanejo - Ricardinho Paraíso - São Paulo (SP)
- instrumental
2 - Guaiana – Bilora - Contagem (MG)
3 -  Descompasso - Daniel Altman / Diego Casas - São
Paulo (SP)
4 -  14 de novembro – Luiz Dillah – Uberlândia (MG)
5 -  Antiga - Anderson Nóbrega / Carol Costa / Glauco
Luz - Terezina (PI)
6 -  Outono - Thiago Brizolara da Rosa – Maringá (PR)
- instrumental
7 -  Quero ser máquina - Paulo Monarco/ Dulce Quental
– Cuiabá (MT) / Rio de Janeiro (RJ)
8 - A morte do boi – Ubiratan Souza – São Luiz (MA)
9 - Logo eu – Sonekka/ Zé Edu – São Paulo (SP)
10 - Deixe estar - Tó Brandileone - São Paulo (SP)
SUPLENTES CANÇÕES
1 - Me ame – Lula Barbosa / Joãozinho Gomes
2 - Flor da loucura – Marcus Lima / Márcio Proença /
Elisa Lucinda
SUPLENTES INSTRUMENTAIS
Pra Sophia – Bruno Piazza – São Paulo (SP)
Zinga – André Fassa dos Santos – São Paulo (SP)

Pedro Viáfora, Pedro Altério, Tó Brandileone e Dani Black

A FAMPOP 2011
será realizada nos dias 1º,
2, 3 e 4 de setembro, com
shows de Clã Destinos,
Wilson Teixeira, do pa-
trono Nando Reis e final
com Renato Teixeira. A
primeira noite da FAM-
POP ficou reservada
para as apresentações
das 12 músicas avareen-
ses, escolhidas nas pré-
eliminatórias, onde serão
selecionadas 4 canções
para representar a cida-
de nas eliminatórias na-
cionais.

P R O C O N   I N F O R M A :

CPFL e Caixa Econômica Federal voltam a celebrar
convênio para recebimento de contas

Ante o problema re-
corrente em vários mu-
nicípios atendidos pela
CPFL, onde os consumi-
dores estavam tendo di-
ficuldades em efetuar o
pagamento de suas con-
tas de energia elétrica de-
vido ao descredencia-

mento de diversos pon-
tos de recebimento, a
Companhia informou so-
bre a volta do convênio
com a Caixa Econômica
Federal, desde 15 de
agosto de 2011.

A volta do convênio
possibilitará que tanto as

agências quanto as casas
lotéricas efetuem o rece-
bimento de contas, soman-
do-se aos demais pontos
já existentes, bem como
permanecem ativos os ca-
nais de pagamento por
meio de débito automáti-
co, internet e caixas eletrô-

nicos, para correntistas de
todas as redes bancárias.
Serão reincorporadas cer-
ca de 11 mil casas lotéri-
cas e mais de 2,2 mil agên-
cias da Caixa Econômica
Federal em todo o país.

Fontes: Fundação
Procon/SP e CPFL
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S A Ú D E :

No dia 26 de agosto
de 2011 haverá uma ce-
rimônia de entrega de cer-
tificados para os profis-
sionais do SAMU Regio-
nal Vale do Jurumirim –
SAMU 192: enfermeiros,
técnicos de enfermagem
e condutores socorristas.

Aprovados no concurso do SAMU Regional
Vale do Jurumirim concluem treinamentos

Corpo de Bombeiros e profissionais do SAMU Regional

Resgate Aquático

A T L E T I S M O :

Atleta avareense se destaca
entre as 6 melhores do Estado

Aconteceu no último
dia 10 de agosto, em Bo-
tucatu, a final das Olimpí-
adas Escolares do Estado
de São Paulo. A atleta ava-
reense Larissa Batista Pe-
rote, conseguiu se destacar
entre as 6 melhores do Es-
tado no salto em distância.

Treinando com a pro-
fessora Cássia desde os
9 anos, Larissa vem se
superando a cada dia. O
treinamento de atletismo
em Avaré é gratuito e
acontece na pista do
Campo Municipal e os
interessados podem en-
trar em contato com a
Secretaria de Esportes ou
pelo telefone 9709-8796.

Professora Cássia e
aluna Larissa

Finais da 17ª Copa Revelação Regional de Futsal
Menores acontecem neste final de semana

E S P O R T E S :

As finais da 17ª Copa
Revelação Regional de Fut-
sal Menores acontecem
neste final de semana. No
sábado, pela categoria mi-
rim, às 13h30, jogam Ho-
lambra x Cerqueira César;
às 14h00 se enfrentam, pela

mesma categoria Centro
Avareense x Taquarituba;
às 14h30, pela categoria in-
fantil, jogam São Manuel
x Taquarituba e, às 15h00,
pela categoria fraldinha,
partida entre São Manuel
x Lençóis Paulista.

De acordo com o re-
gulamento, se houver
empate no tempo normal,
haverá prorrogação de 5
x 5 minutos. Persistindo
o empate, será disputado
em cobrança de pênaltis.

Já os jogos finais das

Equipes Juvenil Sub 21, campeã Jogos Regionais, e Infanto-Juvenil Sub 18, que estarão nas finais
categorias infanto e juve-
nil serão realizados no do-
mingo, 21, com as parti-
das entre Avaré Futsal x
Cerqueira César, às 9h30,
pela infanto, e Pratânia x
Avaré Futsal, pela catego-
ria juvenil, às 10h30.

Tais profissionais fo-
ram recrutados por proces-
so seletivo através dos 15
municípios que aderiram
ao SAMU 192 - Avaré,
Iaras, Cerqueira César,
Arandú, Manduri, Fartura,
Taguaí, Taquarituba, Itaí,
Itaporanga, Coronel Ma-

cedo, Barão de Antonina,
Paranapanema, Sarutaiá e
Tejupá.

A certificação se deve
ao extenso treinamento
realizado para habilitá-los

a atuarem no SAMU
192, treinamento regido
pela portaria 2048 do Mi-
nistério da Saúde. O trei-
namento incluiu as práti-
cas de resgate aquático,

resgate em local de difí-
cil acesso e salvamento
em altura.

O SAMU Regional
Vale do Jurumirim será
inaugurado no dia 22 de

setembro e fará parte das
comemorações dos 150
anos de existência do mu-
nicípio, o Sesquicentená-
rio da Estância Turística
de Avaré.



-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES” ao aluno GUILHERME VITOR DE
OLIVEIRA extensivos a toda Turma de Formandos 2011 pela con-
clusão do Curso de Informática oferecido pelo “Projeto Felix”, em
cerimônia ocorrida no Plenário desta Egrégia Casa de Leis, na
noite do dia 1º de julho de 2011. Ressaltamos que é com imensa
satisfação que este Poder Legislativo saúda a todos os cursistas
pelos esforços desprendidos ao longo do período letivo, desejando
também profícua continuidade nos estudos e na futura vida profis-
sional, pois aqueles que concluem suas metas, independente das
dificuldades, são reconhecidamente vencedores.
seja consignado em Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES” ao aluno GIOVANNE ZANELLA
DOMINGUES DE ASSIS extensivos a toda Turma de Formandos
2011 pela conclusão do Curso de Informática oferecido pelo “Proje-
to Felix”, em cerimônia ocorrida no Plenário desta Egrégia Casa de
Leis, na noite do dia 1º de julho de 2011. Ressaltamos que é com
imensa satisfação que este Poder Legislativo saúda a todos os
cursistas pelos esforços desprendidos ao longo do período letivo,
desejando também profícua continuidade nos estudos e na futura
vida profissional, pois aqueles que concluem suas metas, indepen-
dente das dificuldades, são reconhecidamente vencedores.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES” ao aluno DIOGO DOMINGUES DE
CASTRO extensivos a toda Turma de Formandos 2011 pela con-
clusão do Curso de Informática oferecido pelo “Projeto Felix”, em
cerimônia ocorrida no Plenário desta Egrégia Casa de Leis, na
noite do dia 1º de julho de 2011. Ressaltamos que é com imensa
satisfação que este Poder Legislativo saúda a todos os cursistas
pelos esforços desprendidos ao longo do período letivo, desejando
também profícua continuidade nos estudos e na futura vida profis-
sional, pois aqueles que concluem suas metas, independente das
dificuldades, são reconhecidamente vencedores.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES” ao aluno CRISTHIAN DOMINGUES
DE CASTRO extensivos a toda Turma de Formandos 2011 pela
conclusão do Curso de Informática oferecido pelo “Projeto Felix”,
em cerimônia ocorrida no Plenário desta Egrégia Casa de Leis, na
noite do dia 1º de julho de 2011. Ressaltamos que é com imensa
satisfação que este Poder Legislativo saúda a todos os cursistas
pelos esforços desprendidos ao longo do período letivo, desejando
também profícua continuidade nos estudos e na futura vida profis-
sional, pois aqueles que concluem suas metas, independente das
dificuldades, são reconhecidamente vencedores.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES” ao aluno CARLOS EDUARDO ALVES
DORNELLES extensivos a toda Turma de Formandos 2011 pela
conclusão do Curso de Informática oferecido pelo “Projeto Felix”,
em cerimônia ocorrida no Plenário desta Egrégia Casa de Leis, na
noite do dia 1º de julho de 2011. Ressaltamos que é com imensa
satisfação que este Poder Legislativo saúda a todos os cursistas
pelos esforços desprendidos ao longo do período letivo, desejando
também profícua continuidade nos estudos e na futura vida profis-
sional, pois aqueles que concluem suas metas, independente das
dificuldades, são reconhecidamente vencedores.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES” ao aluno CARLOS ANDRÉ
DOMINGUES SOBRINHO DE ASSIS extensivos a toda Turma de
Formandos 2011 pela conclusão do Curso de Informática oferecido
pelo “Projeto Felix”, em cerimônia ocorrida no Plenário desta Egré-
gia Casa de Leis, na noite do dia 1º de julho de 2011. Ressaltamos
que é com imensa satisfação que este Poder Legislativo saúda a
todos os cursistas pelos esforços desprendidos ao longo do período
letivo, desejando também profícua continuidade nos estudos e na
futura vida profissional, pois aqueles que concluem suas metas, in-
dependente das dificuldades, são reconhecidamente vencedores.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES” a aluna TAINARA APARECIDA
ALMEIDA MATOS extensivos a toda Turma de Formandos 2011
pela conclusão do Curso de Informática oferecido pelo “Projeto Felix”,
em cerimônia ocorrida no Plenário desta Egrégia Casa de Leis, na
noite do dia 1º de julho de 2011. Ressaltamos que é com imensa
satisfação que este Poder Legislativo saúda a todos os cursistas
pelos esforços desprendidos ao longo do período letivo, desejando
também profícua continuidade nos estudos e na futura vida profis-
sional, pois aqueles que concluem suas metas, independente das
dificuldades, são reconhecidamente vencedores.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES” a aluna RAFAELA MAIRA FERREIRA
RIBEIRO extensivos a toda Turma de Formandos 2011 pela con-
clusão do Curso de Informática oferecido pelo “Projeto Felix”, em
cerimônia ocorrida no Plenário desta Egrégia Casa de Leis, na
noite do dia 1º de julho de 2011. Ressaltamos que é com imensa
satisfação que este Poder Legislativo saúda a todos os cursistas
pelos esforços desprendidos ao longo do período letivo, desejando

também profícua continuidade nos estudos e na futura vida profis-
sional, pois aqueles que concluem suas metas, independente das
dificuldades, são reconhecidamente vencedores.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES” “ a aluna MARIANE JUSTINO DE
ARAUJO extensivos a toda Turma de Formandos 2011 pela con-
clusão do Curso de Informática oferecido pelo “Projeto Felix”, em
cerimônia ocorrida no Plenário desta Egrégia Casa de Leis, na
noite do dia 1º de julho de 2011. Ressaltamos que é com imensa
satisfação que este Poder Legislativo saúda a todos os cursistas
pelos esforços desprendidos ao longo do período letivo, desejando
também profícua continuidade nos estudos e na futura vida profis-
sional, pois aqueles que concluem suas metas, independente das
dificuldades, são reconhecidamente vencedores.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES” “ a aluna JHENIFER ARIADNE OLI-
VEIRA SANTINO extensivos a toda Turma de Formandos 2011 pela
conclusão do Curso de Informática oferecido pelo “Projeto Felix”,
em cerimônia ocorrida no Plenário desta Egrégia Casa de Leis, na
noite do dia 1º de julho de 2011. Ressaltamos que é com imensa
satisfação que este Poder Legislativo saúda a todos os cursistas
pelos esforços desprendidos ao longo do período letivo, desejando
também profícua continuidade nos estudos e na futura vida profis-
sional, pois aqueles que concluem suas metas, independente das
dificuldades, são reconhecidamente vencedores.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES” “ a aluna ISADORA LUANA PILAR
extensivos a toda Turma de Formandos 2011 pela conclusão do
Curso de Informática oferecido pelo “Projeto Felix”, em cerimônia
ocorrida no Plenário desta Egrégia Casa de Leis, na noite do dia 1º
de julho de 2011. Ressaltamos que é com imensa satisfação que
este Poder Legislativo saúda a todos os cursistas pelos esforços
desprendidos ao longo do período letivo, desejando também profí-
cua continuidade nos estudos e na futura vida profissional, pois
aqueles que concluem suas metas, independente das dificulda-
des, são reconhecidamente vencedores.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES” “ a aluna GABRIELA ANDREOTTI DE
OLIVEIRA extensivos a toda Turma de Formandos 2011 pela con-
clusão do Curso de Informática oferecido pelo “Projeto Felix”, em
cerimônia ocorrida no Plenário desta Egrégia Casa de Leis, na
noite do dia 1º de julho de 2011. Ressaltamos que é com imensa
satisfação que este Poder Legislativo saúda a todos os cursistas
pelos esforços desprendidos ao longo do período letivo, desejando
também profícua continuidade nos estudos e na futura vida profis-
sional, pois aqueles que concluem suas metas, independente das
dificuldades, são reconhecidamente vencedores.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES” a aluna ALEXANDRA CAMARGO
PEREIRA extensivos a toda Turma de Formandos 2011 pela con-
clusão do Curso de Informática oferecido pelo “Projeto Felix”, em
cerimônia ocorrida no Plenário desta Egrégia Casa de Leis, na
noite do dia 1º de julho de 2011. Ressaltamos que é com imensa
satisfação que este Poder Legislativo saúda a todos os cursistas
pelos esforços desprendidos ao longo do período letivo, desejando
também profícua continuidade nos estudos e na futura vida profis-
sional, pois aqueles que concluem suas metas, independente das
dificuldades, são reconhecidamente vencedores.

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as
formalidades regimentais, oficiar  ao Prefeito e Secretaria Muni-
cipal de Saúde solicitando informações sobre o montante e o
destino da verba federal designada para a Campanha Nacional
de Vacinação contra a Pólio e as razões do não pagamento dos
servidores municipais que atuam nessa importante ação de Saú-
de. Segundo informações, os servidores até o ano passado eram
remunerados com 10 horas extras e neste ano apenas com o
direito a uma folga.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as
formalidades regimentais, oficiar sua Excelência o Prefeito
Rogélio Barchetti Urrêa solicitando informações sobre o Se-
manário de Avaré que nunca está “on line” antes da publicação
escrita. E mesmo assim, a sua versão impressa não se en-
contra disponível nos diversos bairros da cidade. Observa-se
que sua distribuição não está sendo feita de forma correta.
Todos precisamos de atualização “on line” no mesmo dia da
publicação e não cerca de uma semana depois, porque, se por
exemplo, quem acompanha a publicação de um concurso po-
derá perder a chamada. É necessário melhorar a circulação e
que a publicação “on line” seja concomitante com a publicação
impressa.
Esta propositura é sugestão da munícipe Regiane Ventura em e.mail
a nós enviado.

JAIR ALVES FERREIRA
-Que sejam oficiados votos de “aplausos e parabenizações” ao
cavaleiro Ricardo Ferreira, grande campeão na prova de Três Tam-
bores na modalidade “Derby”, durante a II Copa São Paulo da As-
sociação Brasileira dos Treinadores de Tambor Baliza (ABTTB) re-
alizada no Parque Fernando Cruz Pimentel, recinto da Emapa. O
valoroso cavaleiro, montando o animal Negrita Zorrero, conseguiu o
tempo de 17 segundos e 886 milésimos, obtendo assim o primeiro
lugar na categoria desse que é um dos mais importantes eventos
do gênero de todo Brasil, um feito que merece reconhecimento
desta Casa de Leis.
- Que sejam oficiados votos de “aplausos e parabenizações” a toda
Diretoria da Associação Brasileira dos Treinadores de Tambor Baliza
(ABTTB), na pessoa do Excelentíssimo Presidente, Senhor Abelardo
Peixoto, pelo êxito obtido na realização simultânea de dois eventos
no Parque Dr. Fernando Cruz Pimentel, recinto da Emapa, que fo-
ram a II Copa São Paulo e o I Potro do Futuro ABTB. Sem dúvida
dois grandiosos certames que reuniram os maiores treinadores e
competidores do cenário nacional, fazendo que a Estância Turística
de Avaré se projete cada vez mais como um polo nacional e mundial
do hipismo, bem como firmar também o título de Capital do Cavalo.
- Que seja oficiado à Companhia CPFL Santa Cruz, para que infor-
me esta Casa de Leis quanto às providências da mudança de um
poste de energia elétrica situado defronte o nº 343 da Rua Nicola
Ferreira, no Bairro São Judas Tadeu, pois o referido patrimônio en-
contra-se afixado defronte do portão da referida residência, atrapa-
lhando a entrada e saída de veículos. Tal pedido já foi enviado ao
Chefe do Executivo, Prefeito Rogélio Barcheti, informando que o
serviço reivindicado à empresa teria um custo de R$ 3 mil, quantia
que não pode ser desembolsada do contribuinte que paga seus im-
postos e, portanto, tem que ter seus direitos garantidos. Segue ane-
xa cópia do Requerimento 0065/2011, aprovado por unanimidade na
sessão do dia 7 de fevereiro, sendo que até o momento nenhuma
providência foi tomada de ambas as partes, Executivo e CPFL.
- Que seja oficiado ao Comando da Polícia Ambiental de Avaré, na
pessoa do Excelentíssimo Sargento Luiz Castilho de Almeida, a
fim de que tome providências urgentes com relação a muitos des-
casos que vêm ocorrendo no Loteamento Terra de São Marcos, na
Rodovia SP-255. Segundo denúncia dos próprios moradores, mui-
tas quadras encontram-se com vegetação alta, sem quaisquer ati-
tudes por parte dos proprietários e também dos responsáveis pelo
loteamento, facilitando queimadas e proliferação de animais
peçonhentos. Temos confiança e certeza na gloriosa Polícia
Ambiental, em intensificar o patrulhamento na referida localidade
visando coibir atos criminosos entre outras transgressões à lei.
- Que seja oficiado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, na pes-
soa da Ilstríssima Secretária Senhora Mirthes Yara de Freitas Vieira,
a fim de que tome providências urgentes com relação a muitos desca-
sos que vêm ocorrendo no Loteamento Terra de São Marcos, na Ro-
dovia SP-255. Segundo denúncia dos próprios moradores, muitas
quadras encontram-se com vegetação alta, sem quaisquer atitudes
por parte dos proprietários e também dos responsáveis pelo loteamento,
facilitando queimadas e proliferação de animais peçonhentos. Pedi-
mos a esta conceituada pasta que tome as providências que lhe são
cabíveis com relação a fiscalização, notificação e autuação, se ne-
cessário, dos responsáveis pelo abandono desses lotes que, com a
vegetação alta e seca, ficam vulneráveis às queimadas.
“votos de aplausos e parabenizações” a toda Equipe do PSF V, situa-
do entre os bairros Vila Martins III e Egydio Martins da Costa (Plimec),
pelo evento promovido em comemoração ao Dia dos Pais nesta se-
gunda-feira, 15/08, o qual contou com duas importantes palestras ao
público presente, uma com integrantes do Rotary Club Avaré Jurumirim,
que falaram sobre a campanha permanente Doe Órgãos Salve Vidas,
e a outra com o médico Benami Francis Dicler, que falou aos pais
presentes sobre o câncer em geral, com ênfase ao da próstata, te-
mas importantes que foram tratados por especialistas no assunto.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
-que seja oficiado a CPFL Santa Cruz, para que a mesma possa
dar informações sobre programas sociais na esfera estadual e fe-
deral, que auxiliem moradores de bairros afastados de nossa cida-
de ou em áreas rurais, visando o fornecimento de energia elétrica.
Tal informação seria de grande valia para essas famílias, que so-
frem muito por não terem a sua disposição um serviço de energia
elétrica acessível. Que possa informar ainda, se existe a possibili-
dade de parceria entre esta companhia e o Poder Público Munici-
pal, no sentido de atender tais famílias.
- que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Rogélio Barcheti
Urrêa, para que o mesmo, através do departamento responsável,
apure denuncias feitas por funcionários municipais com relação à
qualidade dos itens da cesta básica fornecida mensalmente aos
mesmos. Segundo informações, o arroz e feijão distribuídos na
cesta são de qualidade ruim, alternando a sua qualidade mês a
mês, informação esta que se confirmada mostra má intenção por
parte da empresa que fornece tal produto.

AVARÉ, 20 DE AGOSTO DE 2011 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 525 13



- que seja oficiado a Sede Regional dos Correios na cida-
de de Bauru, para que se preste  esclarecimentos sobre o
porque de até a presente data, vários bairros de nossa
cidade, constituídos há vários anos, ainda não possuírem
CEP em suas ruas, uma vez que tal serviço não depende
de grande quantidade de funcionários, mas sim de inclu-
são no sistema.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
-seja oficiado à empresa CCR-SPvias (Rodovias Integradas do
Oeste), concessionária que administra a SP-255 – Rodovia João
Mellão, entre as cidades de Avaré e Itaí, para que estude a
possibilidade de implantar algum dispositivo no trecho urbano
de Avaré, especialmente nos trevos da Revenda Chevrolet, aces-
so aos bairro Santa Mônica e Terras de São José. É importan-
te lembrar que já solicitamos radar eletrônico, lombadas, rota-
tórias, duplicação do trecho urbano, enfim, toda e qualquer
medida que aumente a segurança de acesso e fluxo de veícu-
los nesta via. Alguma melhoria já deveria ter sido feita há muito
tempo. O tempo está passando e vítimas de acidentes podem
surgir, gerando um quadro de omissão por parte da administra-
dora do trecho. Solicitamos medidas urgentes, dentre as diver-
sas solicitadas.
-seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que responda se o municí-
pio de Avaré está capacitado para realizar os Jogos Regionais
no ano de 2012. Esta propositura é necessária, pois, ao assistir
uma partida de basquetebol no Ginásio Kim Negrão neste final
de semana, observei, com tristeza, que o aro da tabela estava
torto. A informação que obtive foi de que esta situação está ocor-
rendo há mais de 1 ano, sem que nada tivesse sido feito para
consertá-lo. Essa situação é absurda, pois o conserto não é
caro. Esse é apenas um item do estado precário em que se
encontra a infraestrutura para realização de jogos. O investi-
mento para adequar os ginásios e toda a infraestrutura para um
evento como os Jogos Regionais é grande. Talvez fosse mais
adequado anunciar aos órgãos competentes que a cidade está
desistindo dessa incumbência, para não passar vergonha, pois
foi exatamente o que senti quando assisti à partida de basque-
tebol entre o time de Avaré e o time de Jaú.
-sejam oficiados votos de parabenização ao violonista Sérgio Bello,
por ter vencido a quinta edição do Prêmio Musique, com a produ-
ção de uma música para a letra inédita “Qual a cor do amor?”,
escrita pelo Cazuza em 1989. O Prêmio Musique é promovido pelo
jornal O Estado de S.Paulo. A conquista deste prêmio permitirá
que Sérgio Bello possa disputar com ganhadores de outras edi-
ções do Prêmio Musique a chance de se apresentar no palco
Sunset do Rock In Rio.
Sérgio Bello sempre está presente nas edições da FAMPOP, in-
tegrando a banda que toca no evento, já cantou com o grupo
Fruto Primeiro, com Lucila Novaes e com os Trovadores Urbanos.
O violinista é uma pessoa muito humilde e possui extrema capa-
cidade musical.
-seja oficiado à Secretaria Estadual da Saúde e ao DRS - Departa-
mento Regional de Saúde de Bauru, para que estudem a possibili-
dade da Santa Casa de Misericórdia de Avaré assumir a adminis-
tração do futuro Ambulatório Médico de Especialidades da cidade,
já que a FAMESP (Fundação para o Desenvolvimento Médico e
Hospitalar), responsável pela implantação do AME em outras cida-
des, tem outras prioridades e, de acordo com informações, desta
forma, será difícil a vinda do Ambulatório para Avaré.

ROSANGELA PAULUCCI P. PEREIRA
- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré, para que informe se no
município existem e quais os projetos em andamento, atualmente,
no município, que tenham como enfoque a coleta seletiva.
Sugerimos que seja implementado, em nosso município, experiên-
cia de sucesso que está sendo realizada no município de Londrina
(PR), denominado “Projeto Cesta Verde”, onde são trocados lixos
recicláveis por alimentos,  classificado como  programa educativo,
ambiental e comunitário.
-seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré, para que informe se foi
criado em nosso município o Conselho Municipal da Juventude.
Se positivo, quais os membros?
Se negativo, sugerimos que seja criado, com o objetivo de conso-
lidar políticas públicas de apoio aos jovens e aproximar o Poder
Público dos representantes juvenis.
Temos notícias de várias localidades realizando Conferências
Municipais de  Políticas Públicas de Juventude, voltadas  à
participação da sociedade civil, especialmente dos jovens, no
processo de afirmação, promoção e consolidação das políti-
cas públicas, reunindo movimentos e organizações juvenis, suas
redes e fóruns, entidades de apoio e conselhos de juventude.
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GRUPO RENASCER - AVARÉ
Reuniões Quarta-Feira às 20:00 horas

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

JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de veiculação de outdoors.
Fornecedor : All Door Midia Exterior Publicidade ME
Empenhos : 4312/2010 , 4533/2011
Valor : R$ 11.130,00
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de cotas de gás.
Fornecedor : Antonio Carlos Manrique
Empenhos : 3556/2011
Valor : R$ 134,90
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de locação de caminhões de lixo.
Fornecedor : Carbonero & Custodio LTDA
Empenhos : 7230/2011
Valor : R$ 65.966,66
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de locação de um gerador .
Fornecedor : CCG Comércio e serviços de geradores LTDA ME
Empenhos : 9708/2011
Valor : R$ 3.600,00
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de medicamentos.
Fornecedor : Centermedi Comércio Prod. Hospitalares LTDA
Empenhos : 5707, 4717/2011
Valor : R$ 15.314,00
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço   de aquisição de tijolos.
Fornecedor : Cerâmica Medeana LTDA
Empenhos : 4100/2011
Valor : R$ 10.625,00
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de realização de exames de cardiologia.
Fornecedor : Clinica Médica e Fonoaudióloga São Luiz LTDA
Empenhos : 512/2011
Valor : R$ 3.080,00
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de tubos de concreto.
Fornecedor : Comercial Artcimento JVC LTDA
Empenhos : 5977/2011
Valor : R$  25.200,00
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item
II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a
necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se
tratar de fornecimento de cesta básica para funcionários.
Fornecedor : Comércio João Afonso LTDA
Empenhos : 14374, 14378, 14369, 14370, 14373, 14383, 14382,
14375, 14381, 14376, 14380, 14377, 14379, 14399, 14396, 14398,
14400, 14395/2009
Valor : R$ 50.624,64
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal
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JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de repasse para despesas com viagens
oficiais de delegações esportivas.
Fornecedor : Comissão Organizadora de Apoio as Delega-
ções Esportivas
Empenhos : 3561/2011
Valor : R$ 3.500,00
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de material para cirurgia de
artoplastia.
Fornecedor : Cruz Alta Pro Hosp. LTDA
Empenhos : 9584/2011
Valor : R$ 5.000,00
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de medicamentos.
Fornecedor : Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares LTDA
Empenhos : 19318/2009, 1855/2010
Valor : R$ 37.318,20
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de gás.
Fornecedor : Dorival Dionizio Gomes - ME
Empenhos : 16396/2011
Valor : R$ 199,75
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de absorvente.
Fornecedor : Drogal Farmacêutica LTDA
Empenhos : 9586/2011
Valor : R$ 14,70
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de medicamentos.
Fornecedor : Dupatri Hospitalar Com. Imp. E Exp. LTDA
Empenhos : 493/2011
Valor : R$ 1.863,80
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de material elétrico.
Fornecedor : Eletromil Instalações Elétricas ME
Empenhos : 8425/2011
Valor : R$ 4.710,00
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de manutenção e troca de peças em equi-
pamento do Teatro Municipal.
Fornecedor : Frederico Ferezin de Oliveira – ME
Empenhos : 5931/2011
Valor : R$ 800,00
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de material gráfico.
Fornecedor : Gráfica e Editora Jornal LTDA – ME
Empenhos : 8946/2011
Valor : R$ 190,00
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de plantio de grama.
Fornecedor : Gramas Xavier LTDA ME
Empenhos : 5842/2011
Valor : R$ 30.000,00
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de maquinas.
Fornecedor : Irene Maria da Silva Avaré – ME
Empenhos : 5118, 8429, 8427/2011
Valor : R$ 29.705,00
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviços hospitalares.
Fornecedor : Irmandade da Casa Pia São Vicente de Paulo
Empenhos : 9583/2011
Valor : R$ 3.500,00
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviços prestados.
Fornecedor : J. Sorbo & CIA LTDA – ME
Empenhos : 9669, 8719, 8694, 9674, 9680 /2011
Valor : R$ 1840,00
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviço para levantamento
bibliográfico das leis aprovadas pela Câmara Municipal de Avaré.
Fornecedor : Jornal Terra do Vale LTDA
Empenhos : 9741/2011
Valor : R$ 3.000,00
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de materiais.
Fornecedor : Licitavet Comercial LTDA EPP
Empenhos :8540/2009
Valor : R$ 14.000,00
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de eletrodomésticos.
Fornecedor : Maria Ignês Scrocca Eletroeletrônicos ME
Empenhos : 5698/2011
Valor : R$ 32.260,00
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de leite.
Fornecedor : Maria José Carvalho Souza - ME
Empenhos : 8810, 8821/2011
Valor : R$ 332,25
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de cotas de gás.
Fornecedor : Maria Regina Martins Materiais Elétricos – ME
Empenhos : 8423, 8424, 8366,8367, 8368, 8372, 8905, 8906/2011
Valor : R$ 5.907,85
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal
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JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de locação de brinquedos para evento Pre-
feitura no Bairro.
Fornecedor : Maristela Filgueiras – ME
Empenhos : 8258/2011
Valor : R$ 1.510,00
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de adesivos com brasão de
Avaré para a frota municipal.
Fornecedor : Marques e Mantovani Comunicação Visual LTDA M
Empenhos : 2362/2011
Valor : R$ 600,00
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de fichas e cartuchos.
Fornecedor : ME Cartuchos e Toners EPP
Empenhos : 4799/2011
Valor : R$  175,00
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço de vidraçaria.
Fornecedor : Pedro Luiz da Silva Avaré – ME
Empenhos : 19316, 4083, 3318, 12007/2011
Valor : R$ 2.800,00
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de medicamentos.
Fornecedor : Pontamed Farmacêutica LTDA
Empenhos : 514/2011
Valor : R$ 8.513,46
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço   de iluminação, fornecimento de
materiais e mão de obra no Parque de Exposições “Dr Fernando
Cruz Pimentel”
Fornecedor : Proerge Engenharia Instl. E Eletrif. LTDA
Empenhos : 8326/2011
Valor : R$ 149.000,00
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de extintores.
Fornecedor : Proseg Comércio de Extintores LTDA
Empenhos : 20435, 20445/2009
Valor : R$ 2.545,00
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de medicamentos.
Fornecedor : Repress Distribuidora LTDA
Empenhos : 8449/2011
Valor : R$ 213,40
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de peças para frota municipal.
Fornecedor : RM Comércio e Serviços para Equipamentos
LTDA EPP
Empenhos : 8648/2010; 7326, 7327/2011
Valor : R$ 198.092,45
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de material para o Pronto Socorro.
Fornecedor : Santa Casa de Misericórdia de Avaré
Empenhos : 1907/2011
Valor : R$ 1.762,90
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de medicamentos para o Pronto Socorro.
Fornecedor : Santa Casa de Misericórdia de Avaré
Empenhos : 1908/2011
Valor : R$ 9.234,53
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço de assistência técnica.
Fornecedor : Serv Imagem Paulistana Assist. Tec. Eq. Med.
Hop. LTDA
Empenhos : 2322/2011
Valor : R$ 7.800,00
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviços médicos prestados.
Fornecedor : Serviços Médicos Biga LTDA
Empenhos : 8804/2011
Valor : R$ 460,00
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviços prestados no período de 10/07/
2011 a 10/08/2011.
Fornecedor : Thalita Fragoso Gonçalves
Empenhos : 15184/2011
Valor : R$ 1.900,00
Avaré, 20 de Agosto de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviços de publicações
oficiais e emissão do Semanário Oficial.
Fornecedor : Editora Vieira Aires Ltda
Empenhos : 04449, 04450, 08416, 08563/2011
Valor : R$ 15.805,00
Avaré, 20 de Agosto  de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Centro Administrativo Municipal

Departamento de ISS E Fiscalização
AVISO

Atenção proprietários de
terrenos localizados na Estância

Turística de Avaré
Ficam NOTIFICADOS todos os proprietários de
terrenos urbanos localizados na  Estância Turís-
tica de Avaré,  para a limpeza periódica dos mes-
mos (Lei 332/95), sob pena de não o fazendo,
serem autuados, ou ainda , roçados pela
Municipalidade, e o valor referente aos serviços,
(Lei 136/10)  , ser lançado em DÍVIDA, no ca-
dastro do imóvel.
Avaré, 28 de abril de 2011

Flávio Valentin Denardi - RG. 4.577.221-6
Supervisor Depto. de Fiscalização



AVARÉ, 20 DE AGOSTO DE 2011 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 525 17

Será realizado até o próximo dia 312 de agos-
to, o 1º Mutirão Municipal do Banco do Povo Pau-
lista na Estância Turística de Avaré. De acordo
com o secretário de Indústria, Comércio, Ciência
e Tecnologia, Marcelo de Oliveira Sanches, o mu-
tirão tem por objetivo atender um número maior
de empreendedores avareenses.

O diretor estadual do Banco do Povo Paulista,
dr. Dráuzio Vitiello, esteve em Avaré para, junta-
mente com o secretário Marcelo de Oliveira San-
ches, participar da abertura oficial do mutirão. O
diferencial desse mutirão é que, durante o mês de
agosto, o empreendedor poderá ligar para o Ban-
co, onde se fará uma triagem e o cliente, que se
enquadrar nas especificações abaixo, terá a facili-
dade de receber a visita do agente de crédito na
própria residência ou estabelecimento. Atualmen-
te, a agência do Banco do Povo Paulista de Avaré
possui R$ 1,3 milhão disponível em caixa para a
utilização de empreendedores do município.

BANCO DO POVO
O Programa Banco do Povo é uma parceria

entre as prefeituras e o governo de São Paulo, que
é administrado pela Secretaria de Estado Empre-
go e Relações do Trabalho. Nesta parceria a Pre-
feitura entra com 10% e o governo do Estado com
90% dos recursos destinados ao município. Cabe
à Prefeitura a responsabilidade da infraestrutura e
funcionários para que o banco possa funcionar no
município. Os recursos são destinados a empre-
endedores (pessoas física e jurídica), que residam
no município há mais de dois anos. Os limites ofe-
recidos pelo banco variam de R$ 200,00 à R$
7.500,00 à taxa de juros de 0,7% ao mês.

Para que o empreendedor consiga uma linha
de crédito fixo ou de capital de giro no Banco do
Povo, este precisa ter um faturamento bruto men-
sal de no máximo R$ 20 mil, totalizando R$ 240
mil ao ano. Morar no município há mais de 2 anos
é mais um dos critérios necessários para a libe-
ração do crédito. Após análise do agente de cré-
dito, cabe ao banco definir o limite a ser liberado
para cada empreendedor.

O sucesso do Programa Banco do Povo aju-
da a elevar o prestígio do município, pois o fi-
nanciamento concedido aos empreendedores
gera um crescimento substancial na geração de
empregos e traz maiores investimentos para a
cidade. Os interessados podem entrar em con-
tato com o banco pelos telefones (14) 3731-2657
ou 3732-6101 e pelo e-mai l
www.bancodopovo.sp.gov.br.

COMUNICADO

A raiva é uma zoonose causada por vírus, que
é transmitida ao homem por animais.

Comunicamos que haverá atraso na Progra-
mação da Campanha de Vacinação contra Rai-
va de cães e gatos no Município da Estância
Turística de Avaré, sendo este atraso ocorrido
em TODO o Estado de São Paulo, definido pelo
Ministério da Saúde   junto ao laboratório res-
ponsável pela vacina.

TRANSMISSÃO
A  transmissão  da  raiva  acontece  quando

um  animal  infectado    morde,  arranha ou lambe
uma pessoa.

Para o homem, o principal transmissor da raiva
é o cão, vindo a seguir o gato.

 
SINAIS INDICATIVOS DA RAIVA ANIMAL 
Comum nos animais carnívoros ( cães e ga-

tos), apresentando o seguinte quadro:
-  Mudança de comportamento
- Tornam-se agressivos, mordem pessoas e ob-

jetos, ou ficam tristes, procurando lugares escuros.
- Ficam de boca aberta, com baba.
- Apresentam dificuldade para engolir (parecen-

do engasgados) ou mudam o hábito alimentar.
- Apresentam paralisia das patas traseiras, “des-

cadeirados”.
- No caso dos cães, o latido torna-se diferente

do normal, parecendo um “uivo rouco”.

IMPORTANTE
- Existem doenças com sintomas semelhantes

aos sinais acima descritos. Somente um veteriná-
rio pode fazer o diagnóstico diferencial.

O QUE FAZER QUANDO
AGREDIDO POR ANIMAL

- Lavar imediatamente o ferimento com água e
sabão, e procurar com urgência o Serviço de Saú-
de mais próximo.

- Não matar o animal, e sim, deixá-lo em obser-
vação, em média 10 dias, recebendo água e ali-
mentação normalmente ( mesmo se ele for vacina-
do ), para que se possa identificar qualquer sinal
indicativo de raiva.

RAIVA ANIMAL

- O animal deverá ficar em local seguro, para
que não possa fugir ou atacar outras pessoas e
animais.

- Se o animal adoecer, morrer, desaparecer
ou mudar de comportamento, comunicar a Vigi-
lância Sanitária  : 37333936/ 37333926

MEDIDAS DE PREVENÇÃO   
- Vacinar os animais ( a partir dos 3 meses de idade).
- Manter o cão no domicílio, para que ele não

tenha contato com animais de rua.
- Usar coleira/guia no cão, ao sair para passeio

EVITE
- Tocar em animais estranhos, feridos e doentes.
- Perturbar animais quando estiverem comen-

do, bebendo ou dormindo.
- Separar animais que estejam brigando.
- Por a mão em fêmeas com cria.

ATENÇÃO 
 . A vacinação contra a raiva  NÃO possui mês

específico para a sua aplicação, o animal pode
ser vacinado em qualquer época, desde que aci-
ma de 3 meses de idade.

Em caso de dúvida entrar em contato com a
Vigilância Sanitária Municipal.. 37333936/
37333926



AVARÉ, 20 DE AGOSTO DE 2011SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 52518

E D U C A Ç Ã O :

No dia 13 de agosto
foi realizado, no Colégio
Universitário de Avaré,
um encontro para pais e
filhos. As atividades fo-
ram elaboradas com o ob-
jetivo de estreitar o rela-
cionamento entre pais e
filhos. O momento foi de

Dia dos Pais é comaemorado na FREA
muita alegria e descon-
tração, propiciando assim
a integração das famílias.
As mães não deixaram de
prestigiar o evento, vi-
brando com cada ativida-
de desenvolvida e regis-
trando esse momento.

O colégio se preocu-

pa em envolver a família
em suas atividades para
que possamos juntos pre-
parar nossos filhos e alu-
nos para a vida e isso re-
almente faz diferença.

Da assessoria de
imprensa

Alunos da E.E. Dr Paulo Araújo Novaes durante visita ao Museu da
Língua Portuguesa

Alunos do “P.A.N” visitam Museu da Língua
Portuguesa e Pinacoteca em São Paulo

No sábado, dia 13 de
agosto, a 8ª série D da
E.E. “Dr. Paulo Araújo
Novaes” – PAN -, na
companhia da professo-
ra Jocimara Moreira Cou-
to de Oliveira e com
apoio da Prefeitura de
Avaré,  fez uma visita ao
Museu da Língua portu-
guesa e à Pinacoteca de
São Paulo.

Os alunos ficaram
surpresos com a tecnolo-
gia apresentada pelo Mu-
seu, impressionaram-se
com os painéis eletrôni-
cos que traziam a origem
das palavras, brincaram
no “Beco das palavras”
e ainda assistiram a um
documentário sobre a
Língua Portuguesa.

A visita à Pinacoteca
complementou o passeio.
Nela os alunos tiveram a
oportunidade de prestigiar
obras de arte como está-
tuas, molduras e ter o pri-
meiro contato com acer-

vos de grandes artistas bra-
sileiros e internacionais.

Esse passeio trouxe
grande entusiasmo entre os

alunos, instigando-os a co-
nhecer novos lugares, des-
cobrindo novas oportuni-
dades de conhecimento.
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P O L I O M I E L I T E :

No último dia 13 de
agosto, sábado, aconte-
ceu em Avaré a segunda
fase da Campanha Naci-
onal de Vacinação Con-
tra a Poliomielite (Parali-
sia Infantil), onde foram
vacinadas 4.336 crianças

Segunda fase da campanha vacinou 4.366 crianças
de 0 a 5 anos, correspon-
dendo 76,77% da meta
do município.

Os pais ou responsáveis
ainda podem levar as cri-
anças que não receberam
a vacina a um dos Postos
de Saúde do município

para serem vacinadas. Lo-
cais de vacinação: Centro
de Saúde I, PAS Bairro
Alto, PAS Vera Cruz, PAS
Jardim Brasil, PAS Bonsu-
cesso e PAS Brabância, de
segunda a sexta-feira, das
8h00 às 16h00.

A Ç Ã O   S O C I A L :

No próximo sábado,
27, será realizada mais
uma edição do Projeto de
Ação Social “Prefeitura
no Bairro”, que aconte-
cerá no Bairro Jardim
Paraíso, na EMEB
“Fausto dos Santos Ro-
drigues”, localizada na
Rua Dona Lolita, nº 761,
das 9h00 às 17h00.

O Paço Municipal le-
vará toda a sua estrutura
e das Secretarias Muni-
cipais para atender às ne-
cessidades daquela loca-
lidade, com expedição de
RG e outros documentos,
esportes e eventos cultu-
rais, orientações jurídi-
cas, serviços de saúde,

Projeto “Prefeitura no Bairro”
acontece no próximo sábado

informações sobre água e
luz, entre outros.

O Governo e se se-
cretariado estarão à dis-
posição dos moradores,
atendendo suas reivindi-
cações. A Secretaria da
Saúde, por exemplo, dis-
ponibilizará as seguintes
especialidades médicas:
pediatria, clínica geral,
ginecologia, cardiologia e
oftalmologia, além da
área odontológica.

O projeto da Ouvido-
ria Municipal conhecido
como Prefeitura no Bair-
ro tem sido a mais forte
mostra de que o prefeito
possui, como propósito,
permitir que as pessoas

não dependam de agen-
damentos para conversar
com os que foram elei-
tos por elas, ou seja,  o
homem público é um
funcionário do povo e
está a seu serviço.

Tal projeto é um
grande facilitador, por
permitir à população, a
quebra de barreiras buro-
cráticas e o intercâmbio
com todos os setores da
administração pública,
levando reivindicações e
anseios da população de
forma direta, inclusive a
qualquer secretário ou
mesmo ao próprio prefei-
to, que se faz presente
durante todo o evento.

No dia 15 de agosto
foi realizado evento em
comemoração ao Dia
dos Pais pelo ESF V
“Plimec”.  O evento foi
idealizado e coordena-
do pela enfermeira He-
len Edunísia Paiva e
pelos funcionários, com
a supervisão do coorde-
nador das ESFs Juliano
Tadeu Loureiro Dias.

Colaboraram com o
evento o presidente do
NOCAIJA-CSU Wi-
llans da Graça Lima e
demais funcionários, os
coordenadores da
Campanha da Doação
de Órgãos Rita e Wil-
son, a funcionária do
departamento de servi-
ço social da Usina Rio

ESF V “Plimec” comemora o Dia dos Pais

Pardo, Patrícia, a Co-
zinha Piloto, a Câmara
de Vereadores de Ava-
ré e a Secretaria da Fa-
zenda.

No evento realizado
no salão do NOCAIJA-
CSU houve palestra
pelo doutor Benami
Francis Dicler, foram
distribuídos lanches e

sorteio de brindes. A
palestra do doutor Be-
nami tratou da preven-
ção do câncer  de
mama, do pulmão, de
próstata e do colo do
útero. Os funcionários
presentes estavam ves-
tidos em estilo social
para homenagear os
pais trabalhadores.
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