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M E M Ó R I A   V I V A :

Orçamento para 2010 é de R$ 161,6 milhões
A Estância Turística

de Avaré já tem estima-
tiva de receitas a serem
arrecadadas no exercí-
cio de 2010, as quais fi-
xaram os gastos a serem
realizados pela adminis-
tração municipal com
recursos na ordem de

mais de R$ 161 milhões.
Aprovada por

unanimidade pela Câma-
ra de Vereadores, no úl-
timo dia 23, a Lei Orça-
mentária Anual (LOA)
fixou o orçamento em
R$ 161.674.500,00.

T U R I S M O :

Uma horta cultivada

com alegria
Surge a primeira co-

lheita da ação social
“Prefeitura no Bairro”: a
horta mantida pelos alu-
nos da Creche Jandira
Pereira, no Jardim Vera
Cruz. Na última quinta-
feira, 26, visitados por
dirigentes municipais, as
crianças do bairro se
uniram para mostrar os

primeiros pés de alface
que ali eles mesmos
plantaram. Orientados
por professores e incen-
tivados pela equipe da
Ouvidoria Municipal, os
alunos cultivam nessa
horta, para o próprio
consumo, vários tipos de
verduras, legumes e até
melancias.

Pra ver a banda passar

Das manifestações
da cultura brasileira, a
banda de música é uma
das mais populares. Em
Avaré, a primeira bandi-
nha – chamada de
“União dos Artistas” –
foi formada há 130 anos.
Desfilaram ao longo da
história avareense outras
corporações célebres,
como a Banda Itagyba,
a 14 de Março (integra-

da por italianos), a Ban-
da Padre Celso (dos me-
ninos do Lar São Nico-
lau) e a premiada Banda
Marcial do “Sedes Sapi-
entiae”. Celeiros de bons
músicos e instrumentis-
tas, conheça mais sobre
esses grupos na crônica
do pesquisador Gesiel
Júnior.

PÁGINAS 14 e 15
Banda Padre Celso: celeiro de bons músicos

Na Feirarte, artigos de Natal
Mais uma edição da

Feirarte acontece neste
fim de semana, dias 28
e 29. Promovida quin-
zenalmente pela Secre-
taria de Turismo, a Fei-
rarte expõe e vende
produtos de artesãos de
Avaré, como alimentos,
bordados, crochê, tra-
balhos com madeira,
entre outros.

Com artigos natali-
nos, a Feirarte fica aber-
ta ao público das 10 às
19h, na Avenida Prefei-
to Paulo Novaes, nº 11.
O evento se repetirá tam-
bém nos dias 12,13, 19
e 20 de dezembro. In-
formações pelos telefo-
nes 4 9728 6704 (Aris),
97126388 (Mabel),
81150501 (Ana Lour-
des).

E D U C A Ç Ã O :

PÁGINA 27

Abertas as matrículas na

Rede Municipal de Ensino

BENOLI
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Administração
João Batista Leme
Praça Juca Novaes, 1169.
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Agricultura
Pedro Luiz Olivieri Lucchesi
Parque Fernando Cruz Pimentel - EMAPA
3733-4182 / 9792-2143

Assistência e Desenvolvimento Social
Paulo Francisco Cavini
Rua Rio Grande do Sul, 1810
3711-1430 / 9651-3723

Comunicação
Marcelo José Ortega
Praça Juca Novaes, 1169.
3711–2500 Ramais 223 e 243/ 9601-7100

Cultura
Gilson Câmara Filgueiras
(Antigo Cine Santa Cruz) Rua Maranhão, 1492
FAX: 3732-5057 /97549309

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

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

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

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

Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia
Camila Zaneti Vieira
Rua Rio Grande do Sul, 1810
3711-2582 / FAX: 3711-2580 / 9791-3412

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

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

Saúde
Marialva Biazon
Rua São Paul, 1559
3732-8263 / FAX: 3732-8151 9601-6400

Direitos da Pessoa com Deficiência
Nilson Calamita Filho
(EM BREVE NA RUA RIO DE JANEIRO ESQ CEARÁ)
INFORMAÇÕES - Fone: 9671-4970 - Sandra

Turismo
Márcia Sales Falanghe
Avenida Paulo Araújo Novaes, 11
FAX: 3732–8009 / 9783-8324
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Fone: 3711-2500.
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Rua Maranhão n. 1578 - Fone 14 37312658
E-mail: avare@fsocial.sp.gov.br

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

Ouvidoria Municipal: 0800-7700133

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

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

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

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

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

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

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

Germinal  Pegoli Junior
email: vereadorpegoli@camaraavare.sp.gov.br
assessor: fabiana@camaraavare.sp.gov.br
fone: (14) 9612-3514
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email: vereadorditinho@camaraavare.sp.gov.br
assessor: simone@camaraavare.sp.gov.br
fone: (14) 9789-3370

VEREADORES
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 017/09 – PROCESSO Nº.653/09
Objeto: Concessão de direito real de uso, com encargo de imó-
vel, localizado no recinto de exposições Dr. Fernando Cruz Pi-
mentel, com finalidade de funcionar núcleo dos criadores.
Data de Encerramento: 04 de janeiro de 2010, às 08:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 04 de janeiro de 2010, às 09:00 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 novembro de 2009 – Érica Marin Hen-
rique – Presidente da CPJL.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 018/09 – PROCESSO Nº.656/09
Objeto: Aquisição de materiais didáticos destinados aos CEIs de
Maternal I e Maternal II, às Escolas da Rede Municipal de Educa-
ção Infantil (Jardim I e Jardim II) e às Escolas de 1º ao 5º ano de
Ensino Fundamental da Rede Municipal.
Data de Encerramento: 14 de janeiro de 2010, às 08:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 14 de janeiro de 2010, às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 27 de novembro de 2009 – Érica Marin Hen-
rique – Presidente da CPJL.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 022/09 – PROCESSO Nº. 651/09
Objeto: Contratação de empresa para pavimentação em CBUQ
na Avenida Donguinha Mercadante, 2º trecho.
Data de Encerramento: 17 de dezembro 2009, às 08:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 17 de dezembro de 2009, às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 25 de novembro de 2009 – Érica Marin Hen-
rique – Presidente da CPJL.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 023/09 – PROCESSO Nº. 652/09
Objeto: Contratação de empresa para pavimentação em CBUQ
no Bairro Paraíso.
Data de Encerramento: 18 de dezembro 2009, às 08:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 18 de dezembro de 2009, às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 25 de novembro de 2009 – Érica Marin Hen-
rique – Presidente da CPJL.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 021/09 – PROCESSO Nº 533/09
Considerando a determinação exarada no Processo
053.01.2009.011433-0/000000-000-nº de ordem 3933/2009-
Ação de Mandado de Segurança- 2º Ofício Cível .
A Senhora ÉRICA MARIN HENRIQUE, Presidente da Comissão
Para Julgamento de Licitações, no uso de suas atribuições le-
gais, DETERMINA a suspensão do certame, “sine die”, do Pro-
cesso de TOMADA DE PREÇOS Nº021/09.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 23 de novembro
de 2.009. ÉRICA MARIN HENRIQUE – Presidente da Comissão
P.P.J.de Licitações.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALI-
MENTOS LTDA, objetivando a aquisição de carnes para a Cen-
tral de Alimentação Municipal, relativa ao PREGÃO PRESENCIAL
nº. 075/09 – Processo nº. 507/09 - Homologado em: 04/11/2009.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa PROSEG COMÉRCIO DE EXTINTO-
RES LTDA, objetivando a contratação de empresa para forneci-
mento de serviços de recarga de extintores pertencentes a
Secretaria Municipal de Educação, relativa ao PREGÃO PRE-
SENCIAL nº. 080/09 – Processo nº. 568/09 - Homologado em:
19/11/2009.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,

no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa ARIADNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CONFECÇÕES LTDA, objetivando a aquisição de materiais e
mão de obra para confecção de camisetas para alunos do Ensi-
no Fundamental das Escolas Municipais que participam do curso
PROERD, relativa ao PREGÃO PRESENCIAL nº. 083/09 – Pro-
cesso nº. 608/09 - Homologado em: 20/11/2009.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa RENATO CAMINHÕES LTDA, objeti-
vando a aquisição de 01 (um) caminhão zero Km, ano 2009,
relativa ao PREGÃO PRESENCIAL nº. 088/09 – Processo nº.
628/09 - Homologado em: 23/11/2009.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa ROCA DISTRIBUIDORA DE PRODU-
TOS ALIMENTICIOS LTDA, objetivando a aquisição de cestas de
Natal para os Funcionários Públicos Municipais, relativa ao PRE-
GÃO PRESENCIAL nº. 089/09 – Processo nº. 633/09 - Homolo-
gado em: 23/11/2009.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 245/09–Processo nº. 640/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa ARAGUAIA
MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com valor global de
R$ 13.869,89(treze mil, oitocentos e sessenta e nove reais e
oitenta e nove centavos), objetivando a aquisição de medica-
mentos dos mandados de segurança processos. 2073/09, 1969/
09, 1687/05, 1405/07, 625/07, 588/09, 481/09, 3042/09, 887/09,
com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 16 de novembro de 2009 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 246/09–Processo nº. 645/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa RF TV A CABO
LTDA, com valor global de R$ 1.498,20(hum mil, quatrocentos e
noventa e oito reais e vinte centavos), objetivando a aquisição
de internet via cabo para o Banco do Povo, com fulcro no artigo
24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 17 de novembro de 2009 – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 247/09–Processo nº. 647/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa DROGARIA
AVARÉ LTDA ME, com valor global de R$ 338,46(trezentos e
trinta e oito reais e quarenta e seis centavos), objetivando a
aquisição de medicamentos dos mandados de segurança proc.
1831/07, 3110/09, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/
93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 18 de novembro
de 2009 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 248/09–Processo nº. 649/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa SERV IMA-
GEM PAULISTANA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, com valor glo-
bal de R$ 8.187,00(oito mil, cento e oitenta e sete reais), objeti-
vando a aquisição de 02(dois) aparelhos de ar condicionado
para o Pronto Socorro Municipal de Avaré, com fulcro no artigo
24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 19 de novembro de 2009 – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº056/08 – Processo nº. 258/08, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a Empresa PLANNO
SOLUÇÕES GERENCIAIS LTDA, objetivando a contratação de
empresa responsável pela instalação, treinamento, e manuten-
ção de software para controle de abastecimento dos veículos
da frota Municipal, com prorrogação até 09 de maio de 2010 –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº144/08 – Processo nº. 521/08, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o Senhor ANTÔNIO
SALIM CURIATI, objetivando a locação de imóvel para instalação
da Secretaria Municipal do Bem Estar, com prorrogação até 03
de novembro de 2010 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Muni-
cipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-

ÇOS Nº069/08 – Processo nº. 408/08, que faz entre si a Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré e a Empresa VIAPIANA IN-
DÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA,
objetivando a construção de arena em cobertura metálica no
Parque de Exposições Fernando Cruz Pimentel, com prorroga-
ção até 21 de fevereiro de 2010 – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDO o contrato na modalidade Dispensa de Licita-
ção nº 035/09-Processo 125/09, que fazem entre si a Prefeitura
da Estância Turística de Avaré e a Empresa OSASTUR OSASCO
TURISMO LTDA, objetivando a contratação de empresa para
prestação de serviço público de transporte coletivo urbano de
passageiros. Rescindido em: 18/11/09-Rogelio Barchetti Urrêa-
Prefeito Municipal.

Fica RESCINDIDO o contrato na modalidade Dispensa de Licita-
ção nº 224/09-Processo 595/09, que fazem entre si a Prefeitura
da Estância Turística de Avaré e a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIA DE AVARÉ, objetivando locação
do imóvel sito na Rua Rio de Janeiro nº 1.640, onde está instala-
do o Posto de Atendimento SEBRAE. Rescindido em: 24/11/09-
Rogelio Barchetti Urrêa-Prefeito Municipal.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO
CONVITE Nº. 084/09 – Processo nº. 494/09 (CONTRATO Nº 471/
09) fica aditado o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), para a
empresa GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA, o que
corresponde a aproximadamente 16,66%(dezesseis vírgula
sessenta e seis por cento) do valor total adjudicado no proces-
so licitatório em questão objetivando a aquisição de 50 (cinqüen-
ta) blocos com 100 folhas cada de papel timbrado para ofício-
Assinatura do Termo Aditivo em: 19 de novembro de 2009.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 038/09 – Processo nº. 281/09 (CON-
TRATO Nº 276/09) fica aditado o valor de R$ 4.784,00 (quatro
mil, setecentos e oitenta e quatro reais), para a empresa DAK-
FILM COMERCIAL LTDA, o que corresponde a aproximadamente
0,74%(zero vírgula setenta e quatro por cento) do valor total
adjudicado no processo licitatório em questão objetivando a aqui-
sição de materiais descartáveis para a Secretaria Municipal da
Agricultura e Abastecimento- Assinatura do Termo Aditivo em:
28 de outubro de 2009.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 070/09 – Processo nº. 410/09 (CON-
TRATO Nº 395/09) fica aditado o valor de R$ 450,00 (quatrocen-
tos e cinqüenta reais), para a empresa DAKFILM COMERCIAL
LTDA, o que corresponde a aproximadamente 1,28%(hum vír-
gula vinte e oito por cento) do valor total adjudicado no processo
licitatório em questão objetivando a aquisição de saco de lixo
para a Secretaria Municipal da Agricultura e Abastecimento-
Assinatura do Termo Aditivo em: 28 de outubro de 2009.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO nº. 135/09 – Processo nº. 631/09, objetivando a escolha de
Instituição Financeira para centralizar atividades bancárias da
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, conforme preceitua o
“caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revo-
gada em: 18/11/09 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

TERMO DE SUPRESSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/09 - PROCESSO 544/09, fica su-
primido valor do respectivo contrato ganho pela empresa GEBE-
CON TECNOLOGIA LTDA, no valor total de 2.000,00 (dois mil
reais), o que corresponde 91,20% (noventa e um vírgula vinte
por cento) do total do contrato, o que objetiva a aquisição de
01(um) monitor de vídeo - Assinatura do Termo de Supressão:
18/11/09.

LEGISLATIVO

INDICAÇÃO – SESSÃO 23-11-2009

ROBERTO ARAUJO – PRESIDENTE
· Para que através do Departamento competente, providencie o
conserto das guias e sarjetas, localizadas no final da Rua José
Vicentini, no Bairro: “Alto”.

GERMINAL PÉGOLI JUNIOR – 1º SECRETÁRIO
·Para que através da Secretária da Educação, estude e busque
informações sobre o projeto que é realizado na cidade Bariri,
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onde ao invés de ser distribuído material escolar pela rede públi-
ca, é fornecido um vale compras aos alunos da rede pública,
para compra de material escolar no comércio local.
· Para que através das Secretarias da Saúde e do Esporte e
Lazer, promovam ações, projetos e campanhas eficazes para:
1º) O combate a obesidade e ao sedentarismo e 2º) Incentive a
qualidade na alimentação e a prática de atividades físicas ao
povo Avareense.
· Para que através do setor competente, que faça reparo na
lâmpada com mau contato na Rua: Lituânia em frente ao nº 70.
· Para que através do setor competente, estude a possibilidade
de estar providenciando, o conserto de telhas quebradas onde
estão provocando infiltrações no prédio na creche Jandira Pe-
reira.
· Para que através do setor competente, estude a possibilidade
de estar providenciando areia lavada para caixa de areia do
parquinho da Creche Jandira Pereira.

BENEDITO BRAZ FERREIRA
· Para que através do setor competente providencie a coloca-
ção de tambores de lixo no Recanto Vereda do Sol, pois supos-
tos moradores inconsequentes estão depositando lixo nas ruas
e ao longo da estrada rural que leva ao Bairro Três Coqueiros.
· Para que através do setor competente providencie limpeza do
córrego do cortume nas imediações do Campo do São Pedro,
haja vista que o mato encontra-se muito alto e isso tem provoca-
do o “represamento” da água em alguns trechos e consequen-
temente o aparecimento de pernilongos entre outros insetos que
acabam perturbando os moradores e pondo em risco a saúde
pública.

ERNESTO FERREIRA ALBUQUERQUE
· INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo
Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, através do
Departamento competente, estudar uma solução para o seguin-
te problema de trânsito: O veículo que trafega pela Rua Tte. João
Dias, em direção à Rua Santa Catarina, ao atingi-la, só tem duas
opções: ou segue em frente, ou faz conversão para a esquer-
da. Acontece que, nesse cruzamento, a Rua Stª Catarina tem
três fluxos densos de veículos, ou seja, subindo cruzando com
a Tte. João Dias, também subindo e convertendo à esquerda ou
à direita na Tte. João Dias  e descendo a Santa Catarina, vindo lá
do Alto da Estátua do Cristo, para tomar a Tte. João Dias – à
direita – (porque a partir desse cruzamento a Sta. Catarina não
dá mão para baixo (em Direção ao Supermercado Jaú).  Obser-
va-se que nesse cruzamento há um constante perigo de coli-
são, porque o trânsito não está disciplinado, sendo desrespeita-
do, principalmente por motociclistas, motivo desta nossa propo-
situra.
· INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo —
Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, através do
Departamento competente, estudar a possibilidade de atender a
sugestão apresentada pelo munícipe Sr. Jaime Gonçalves de
Oliveira, freqüentador do Camping Municipal e também do Balne-
ário Costa Azul,  no sentido de fazer da calçada da Avenida
Caminho da Praia um Passeio Público e que tal logradouro ofere-
ça segurança aos pedestres, retirando-se, inclusive, os pés de
“primavera” ali existentes, constituindo uma só continuidade com
a calçada de pedras “portuguesas” Para melhor esclarecer,
estamos anexando cópia de e.mail do Sr.Gonçalkves.
· INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo
Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, através do
Departamento competente, realizar vistoria no equipamento de
informática da Farmácia Popular para detectar defeitos que es-
tão comprometendo a eficácia do sistema em funcionamento,
inclusive nos momentos de atendimento do público. Aliás, essa
providência que ora é solicitada poderia constituir-se em rotina
periódica de manutenção, praxe que redundará, sem dúvida, em
economia para os cofres municipais.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
· Para que, através do setor competente, colabore com o time de
futebol americano Gladiators, para que o clube possa efetuar o
pagamento de taxas junto à Federação Paulista de Futebol Ame-
ricano.
· Para que, através do setor competente, providencie, com ur-
gência, o reparo dos bancos de madeira, onde sentam-se os
alunos da escola EMEB Evani Elaine Batocchio Casolato, locali-
zada no bairro rural Ponte Alta, bem como a substituição de
lâmpadas queimadas.
· Para que, através do setor competente, providencie, com ur-
gência, o reparo em buraco existente no cruzamento das Ruas
Waldomiro Dias de Camargo e Avenida Gilberto Picheirão, que
está com dimensões que até comportam um veículo.

RODIVALDO RIPOLI
· Para que através do Departamento  competente, providencie a
troca de lâmpadas queimadas na Rua Paraíba em frente ao nº
1317 e na Avenida Paulo Araújo Novaes esquina com a Rua do
Colégio Coronel João Cruz.

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
· Para que através do Setor Competente providencie a troca de
lâmpada queimada em poste localizado à Rua Alemanha (J. Eu-
ropa) em frente ao nº 171.
· Para que através do Setor Competente mande restaurar/recu-
perar a Placa existente na Avenida Major Rangel esquina com a
Rua Santa Catarina (na lateral do Terminal Rodoviário Urbano)
que diz: RESPEITE A TRAVESSIA DE PEDESTRES.

REQUERIMENTOS – SESSÃO 23-11-2009

ROBERTO ARAUJO - PRESIDENTE
· Seja oficiada a empresa CPLF/Santa Cruz, na Rua Pará, nº
1.415, para que estude a possibilidade de mudar de local um
poste de energia elétrica localizado defronte ao nº 117 da Tra-
vessa Antonio Lopes de Medeiros – Bairro: “Santana”, visto que
tal poste impede a entrada de veículos na referida residência,
conforme informação do morador.
· Seja providenciado pela Divisão Jurídica desta Colenda Casa
de Leis, a propositura da competente medida Judicial para proi-
bir a cobrança de pedágio da população Avareense nas rodovi-
as da região, o que está afrontando o direito de ir e vir dos
mesmos que necessitam pagar altas tarifas para se locomover
de um município a outro, conforme matéria publicada no Jornal
Eletrônico A Bigorna – www.jornalabigorna.com.br, onde a con-
cessionária no município de Conchas, por decisão judicial está
proibida de cobrar tarifas dos munícipes daquela cidade e re-
gião.
· Seja consignado em Ata de nossos trabalhos efusivos “VO-
TOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” a Senhora MARIA
LUCIA    PEREIRA FARIAS, extensivo a toda Diretoria da “Asso-
ciação dos Moradores e Amigos do Bairro Brabância”, pela vitó-
ria na eleição do último dia 22 de novembro, ocorrida nas depen-
dências da Escola “Orlando Cortez”.
· Seja consignado em Ata de nossos trabalhos efusivos “VO-
TOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” à chapa “DIGNIDADE
E VALORIZAÇÃO”, eleita vencedora nas eleições para a nova
Diretoria da 67ª Subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) de Avaré, encabeçada pelo Ilustre Advogado e Ex-Vere-
ador deste Poder Legislativo, Doutor César Piagentini Cruz, res-
saltando que esta Egrégia Casa de Leis deseja à nova diretoria
uma profícua gestão frente a uma das Instituições de classe de
maior atuação e representatividade em nosso município e re-
gião, bem como, coloca-se à disposições desse importante Ór-
gão para futuras parcerias em prol da comunidade avareense.
· Que seja consignado em Ata de nossos trabalhos efusivos
“VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” a toda equipe do
Banco do Povo Paulista de Avaré, que encerrou com chave de
ouro o 2º Mutirão do Microcrédito, tendo conseguido concretizar
26 contratos de concessões de crédito, um feito que, se compa-
rado com cidades de portes maiores, trata-se de uma grande
conquista que sem dúvida beneficiou micro e pequenos empre-
sários de nossa cidade.
· Pesar pelo falecimento do Senhor MANOEL DE CAMPOS ME-
LLO
· Pesar pelo falecimento da Senhora MARIA SANT’ANNA DE
OLIVEIRA
· Pesar pelo falecimento da Senhora MARGARIDA CARVALHO
· Pesar pelo falecimento do Senhor CELSO DOMINGOS DA SIL-
VA
· Pesar pelo falecimento do Senhor PEDRO COSTA DE OLIVEIRA

JÚLIO CÉSAR THEODORO – VICE-PRESIDENTE
· Que seja oficiado ao Comandante do Posto da Policia Rodoviá-
ria de Avaré para que o mesmo informe sobre a possibilidade de
se instalar ao longo da rodovia SP 255 e também ao longo da
Rodovia Antonio Salim Curiati placas com o numero de telefone
do Posto da Policia Rodoviária de Avaré, pois segundo usuários
é importante a divulgação deste telefone para contato em caso
de emergência.
· Que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Rogélio Bar-
cheti Urrêa para que através do setor competente possa forne-
cer a relação dos instrumentos existentes da Banda Municipal,
se os mesmos se encontram em condições de uso e onde ficam
guardados.
· Que seja oficiado a Empresa Telefônica para que informe a
esta Casa de Leis porque a Telefone Publico (Orelhão) que es-
tava localizado dentro da Lanchonete do Horto Florestal de Ava-

ré foi retirado e informe também sobre a possibilidade de instalá-
lo novamente no mesmo local, pois segundos usuários, o ore-
lhão que lá se encontrava era utilizado pela população.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações aos Conselheiros Tutelares de Avaré pela pas-
sagem do Dia do Conselheiro Tutelar, comemorado no dia 18 de
novembro.   O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autô-
nomo, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da
criança e do adolescente, definidos em lei. O conselho tem a
responsabilidade de atender crianças e adolescentes em situa-
ção de risco, aplicando medidas de proteção, sendo de extrema
importância para nosso município. Nossas sinceras homena-
gens aos Conselheiros que se dedicam integralmente a este
trabalho.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, voto de
profundo pesar pelo falecimento da Senhora  Maria Cristina de
Salles D´Agostini, ocorrido  no dia 18 de novembro do corrente
ano, fato esse que causou grande consternação perante aos
familiares e amigos, uma vez que se tratava de pessoa benquis-
ta, pertencente que era à família aqui radicada.

GERMINAL PÉGOLI JUNIOR – 1º SECRETÁRIO
· Que seja oficiado, VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZA-
ÇÕES, a Secretária Municipal da Saúde a Srª Marialva Biazon,
pela iniciativa de Conscientização “Fique sabendo”, proporcio-
nando a toda população testes gratuito HIV/AIDS, que deu inicio
no dia 16 de Novembro do corrente ano e se estende até o dia 1
de Dezembro do corrente ano.

BENEDITO BRAZ FERREIRA
· Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que o mesmo
através do setor competente informe a esta Casa de Leis se
existe a possibilidade de disponibilizar técnicos veterinários da
Prefeitura para fornecimento de laudos de exames de brucelose
e tuberculose para pequenos pecuaristas inseridos no progra-
ma de inseminação artificial.

ERNESTO ALBUQUERQUE
· REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as
formalidades regimentais,   oficiar a senhora ANTÔNIA MARIA
RIBEIRO DE ANGELIS parabenizando-a por sua eleição para Pre-
sidente do Diretório Municipal de Avaré do Partido dos Trabalha-
dores.
· Solicitar ao Sr. Prefeito Municipal verificar a possibilidade de
ampliar o número de servidores que trabalham na Cozinha Piloto,
pois com a responsabilidade de preparação de dietas para aten-
der as necessidades do Pronto Socorro houve evidente aumen-
to de trabalho para os funcionários que desempenham suas
funções naquele local.
· REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as
formalidades regimentais,   solicitar aos responsáveis pela em-
presa  OSASTUR para atender reivindicações de usuários da
linha que serve a Barra Grande que gostariam que o ponto final
da linha fosse nas proximidades da Padaria Arandu e não como
é atualmente próximo à Igreja São Pedro. Outro pedido é que os
ônibus da referida linha que partem do Terminal Urbano  passas-
sem  próximo à Rodoviária para facilitar o trânsito de  usuários
que moram ou trabalham  naquela localidade.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
· Para que seja oficiado “votos de aplausos e parabenizações”
à artesã Débora Quesada, por coordenar o projeto “Oficina de
Natal com Djanira” que visa oferecer oportunidades para que as
pessoas aprendam a produzir peças artesanais inspiradas na
obra artística da pintora Djanira.
· Para que seja oficiado “votos de aplausos e parabenizações”
à Secretaria Municipal da Cultura, por promover “A Oficina de
Natal com Djanira”o projeto oferece oportunidade para que as
pessoas aprendam a produzir peças artesanais inspiradas na
obra artística da pintora Djanira.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que, através do setor com-
petente, informe quem é o responsável pelas inúmeras irregula-
ridades ocorridas na construção da creche Geraldo Benedete
(bairro Vila Martins), inaugurada no dia 22 de outubro do corren-
te ano: a empresa construtora ou o engenheiro designado pela
Prefeitura para fiscalizar as obras.
· Seja oficiado à Secretaria Estadual de Saúde, para que informe
a esta Casa de Leis as bases para definir os critérios de sele-
ção para realização de exames de Mamografia na população
feminina.
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· Seja oficiado ao Conselho Tutelar, Polícia Militar e Polícia Civil
para que informem se existe algum procedimento de rotina que
fiscalize a presença e participação de menores de idade em
festas e baladas em nossa cidade.

RODIVALDO RIPOLI
· Seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal Rogélio Barchetti
Urrêa, com cópia ao Excelentíssimo Dr. Marcelo Luiz Seixas
Cabral, Juiz Titular da Vara da Infância e Juventude da Comarca
de Avaré, para que possam verificar sobre a informação de que
as crianças do Lar São Nicolau estejam passando necessida-
des, pois segundo os próprios funcionários da mesma estão
reclamando que as crianças não possuem calçados, roupas e
alimentação adequada.
· Sejam oficiados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES,
ao SÉRGIO LEX, pelo ótimo desempenho obtido em Campeona-
tos de Judô representando o Brasil principalmente a nossa Es-
tância Turística de Avaré com a seguinte classificação: - Cam-
peão Panamericano de Judô Milford.EUA nos dias 13 e 14 de
Novembro de 2009; - 3º colocado na categoria NE-WAZÁ; -
Vice-Campeão na categoria até 90 kilos; - Campeão por Equipe.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
· Seja oficiado ao responsável pelo Centrinho para que informe
se existem salas multifuncionais em nosso município e se não
existem qual o óbice, uma vez que existe verba própria dentro
do Governo do Estado de São Paulo.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que viabilize junto ao Minis-
tério do Turismo verbas para custeio de festas em nosso muni-
cípio. (Como por exemplo a Festa do Peão)
· Seja oficiado ao responsável pelo Centrinho, convidando-o a
vir a esta Casa de Leis o mais rápido possível para esclarecer
algumas dúvidas relacionadas às seguintes questões: capaci-
tação dos educadores para atender alunos com necessidades
especiais, número de crianças e adolescentes com necessida-
des especiais atendidas pela rede municipal e estadual de ensi-
no e, se não estão sendo atendidas, o porquê do não atendi-
mento.
· Seja oficiado à Diretoria da Vigilância Sanitária, para que infor-
me a esta Casa de Leis se o município está realizando alguma
medida para verificação do cumprimento da Portaria nº 358/
2009, que regulamenta a venda de garrafões retornáveis de
água mineral de 10 e 20 litros, estipulando um cronograma para
a substituição dos vasilhames a partir das embalagens com data
de fabricação inferior a 2004.
· Seja oficiado ao Exmo. Diretor de Programas e Projetos Educa-
cionais do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-
cação), Dr. Leopoldo Jorge Alves Júnior, solicitando a constru-
ção de uma creche em nosso município, visando beneficiar dire-
tamente as crianças que estão na fila de espera e reduzir subs-
tancialmente o déficit de vagas.

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
· Que sejam consignados em ata de nossos trabalhos, VOTOS
DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES, ao Presidente do Presbi-
tério de Campinas/Sp; Pastor PAULO FREIRE pelo que a Igreja
Assembléia de Deus representou no movimento evangélico de
nossa nação e pelo que ainda representa.
· Que sejam consignados em ata de nossos trabalhos, VOTOS
DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES, ao Pastor LEVINO FER-
NANDES, pelo que a Igreja Assembléia de Deus representou no
movimento evangélico de nossa nação e pelo que ainda repre-
senta em nossa cidade.
· Que sejam consignados em ata de nossos trabalhos, VOTOS
DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES, ao Conselho Tutelar de
Avaré, na pessoa de sua presidente Sra. Maria Julia Pimentel
Tamassia, pela comemoração do Dia Nacional do Conselheiro
Tutelar, ocorrido dia 18 de novembro do corrente ano.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti Urrêa, Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré, para que através de
Secretaria Competente, informe esta Casa de Leis sobre a pos-
sibilidade de implantar redutores de velocidade, além da sinali-
zação já existente na Rua Amazonas esquina com a Rua Rio de
Janeiro.
· Que sejam consignados em ata de nossos trabalhos, VOTOS
DE PARABENIZAÇÕES, aos proprietários do Supermercado Sa-
ladão, pela inauguração do SUPERMERCADO SALADÃO MAX,
no último dia 19 de novembro do corrente ano, contribuindo
assim para o desenvolvimento do comércio e a geração de em-
pregos.

Ouvidoria Municipal:

0800-7700133

ORDEM DO DIA

CIRCULAR N º 43/2009 - DG
Avaré, 26 de novembro de 2.009
Exmo. (a) Sr. (a)
Vereador (a)
N E S T A

Senhor (a) Vereador (a):-

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
30/11/2009 - Segunda Feira – às 18:00 horas.
Pela presente levo ao seu conhecimento que, o Exmo. Sr. Presi-
dente Vereador Roberto Araujo  designou  para a Ordem do Dia
da Sessão Ordinária de  30 de novembro do corrente ano, que
tem seu inicio marcado para as 18:00 horas, a seguinte matéria:
1. PROJETO DE  DECRETO LEGISLATIVO Nº 13/2009 – Dis-
cussão Única – maioria qualificada 2/3
Autoria:- Ver. Paulo Dias Novaes Filho
Assunto: - Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Avareen-
se ao Sr. HADEL AURANI e dá outras providências.
2. PROJETO DE  DECRETO LEGISLATIVO Nº 14/2009 – Dis-
cussão Única – maioria qualificada 2/3
Autoria:- Ver. Rodivaldo Ripoli
Assunto: - Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Avareen-
se ao Sr. Ronir Corrêa Pinto e adota outras providências.
3. PROJETO DE  DECRETO LEGISLATIVO Nº 15/2009 – Dis-
cussão Única – maioria qualificada 2/3
Autoria:- Ver. Luiz Otávio Clivatti
Assunto: - Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Avareen-
se ao Sr. Natalino Venâncio Aires Filho pelos relevantes servi-
ços prestados a comunidade avareense e dá outras providênci-
as.
4. PROJETO DE LEI Nº 231/2009 – Discussão Única
Autoria:- Mesa Diretora
Assunto: - Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suple-
mentar e dá outras providências. –
5. PROJETO DE LEI Nº 224/2009 – Discussão Única
Autoria: Ver. Luiz Otávio Clivatti
Assunto: Dispõe sobre obrigações as agências bancárias e
postos de serviços de atendimento ao público localizados na
Estância Turística de Avaré e dá outras providências.
6. PROJETO DE LEI Nº 225/2009 – Discussão Única
Autoria:- Verª.  Rosângela Paulucci Paixão Pereira
Assunto: - Estabelece normas para denominação e alteração de
denominação de próprios, vias e logradouros públicos no Muni-
cípio de Avaré. -
7. PROJETO DE LEI Nº 232/2009 – Discussão Única
Autoria:- Ver. Rodivaldo Ripoli
Assunto: - Estabelece parâmetros para a criação de Centros de
Referência da Juventude e dá outras providências.
8.   PROCESSO Nº 258/2009 – Discussão Única - Anuên-
cia Prévia
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Loteamento denominado  “VILA MATHILDE”.
9. PROJETO DE LEI COMPLENTAR Nº 34/2009 – Discussão
Única – Maioria Absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Dispõe sobre a criação de remuneração ao Presi-
dente da FREA - Fundação regional e Educacional de Avaré e dá
outras providências.
10. PROJETO DE LEI COMPLENTAR Nº 203/2009 – Discus-
são Única – Maioria Absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Institui o Fundo Especial de apropriação, certificação
e recuperação de Ativos Municipais para aplicação, exclusiva,
em investimentos e Garantidor de Parcerias Público-Privadas,
PPP
11. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 218/2009 – Dis-
cussão Única – Maioria Absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Dispõe sobre alteração do anexo II da Lei nº 274, de
21 de março de 1995- redenominando o cargo de Chefe do
Serviço do Teatro Municipal para Diretor do Teatro Municipal,
bem como altera a referência salarial de 12 p/ 14 e adota outras
providências.
12. PROJETO DE LEI Nº 226/2009 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Revoga a Lei nº 901, de 07 de fevereiro de 2007 e dá
outras providências. (doação ao  SINTETEL)
13. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 227/2009 – Dis-
cussão Única – Maioria Absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Dispõe sobre a criação de cargos e dá outras provi-
dências. (Salva Vidas). -

14. PROJETO DE LEI Nº 233/2009 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Dispõe sobre autorização da Prefeitura da Estância
Turística de Avaré a receber, mediante repasse efetuado pelo
governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros, a fundo
perdido. -
15. PROJETO DE LEI Nº 234/2009 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Autoriza o Poder Executivo a conceder Auxílio às
entidades que especifica, do Município de Avaré.
16. PROJETO DE LEI Nº 235/2009 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Cria o bilhete único no transporte público coletivo de
passageiros no âmbito do município de Avaré e dá outras provi-
dências. -
17. PROJETO DE LEI Nº 236/2009 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Institui o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte
de Avaré. -
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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA e JANAYNA MARTINS
DA COSTA, na qualidade de pregoeiros oficiais da Câmara de
Vereadores da Estância Turística de Avaré, nomeado através
da portaria nº 188/2009, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei, vem pelo presente, ADJUDICAR o objeto do
Pregão 07/2009 – Processo 24/2009 para a empresa JOÃO
PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO- ME., inscrita no CNPJ sob nº
10.723.867/0001-29, com sede na Rua Silva Jardim, nº 539,
Bairro Centro – Capão Bonito - SP, objetivando o fornecimento
de 03 (três) microcomputadores portáteis conforme anexo II do
Edital, para uso exclusivoda Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré, no valor global de R$ 9.300,00 (nove mil e
trezentos reais), ou seja, R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) por
microcomputador.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 26
de novembro de 2009.-

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Pregoeiro

JANAYNA MARTINS DA COSTA
Pregoeira

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

ROBERTO DE ARAUJO, Vereador Presidente da Câmara de Ve-
readores da Estância Turística de Avaré, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei, e em conformidade com o
Termo de Adjudicação datado de 26 de novembro de 2009, vem
acolher o objeto da licitação de que trata o Pregão 07/2009 –
Processo 24/2009, HOMOLOGANDO para a empresa JOÃO
PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO- ME., inscrita no CNPJ sob nº
10.723.867/0001-29, com sede na Rua Silva Jardim, nº 539,
Bairro Centro – Capão Bonito - SP objetivando o fornecimento de
03 (três) microcomputadores portáteis conforme anexo II do
Edital, para uso exclusivo da Câmara de Vereadores da Estân-
cia Turística de Avaré, no valor global de R$ 9.300,00 (nove mil
e trezentos reais), ou seja, R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) por
microcomputador.
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 26 de
novembro de 2009.

ROBERTO DE ARAUJO
Presidente da Câmara

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 051/2009

Pelo presente edital, o Prefeito da Estância Turística de Avaré,
convoca classificado em Concurso Público, para o cargo de:
MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA, do Concurso Público nº 001/
2007, homologado pelo Decreto nº 1.415 de 12/04/07, publicado
em 14/04/07 e prorrogado pelo Decreto nº 2.025 de 02/04/09,
publicado em 04/04/09.
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Class.   Nome
004º    Clovis Patric de Oliveira

A comparecer à Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 13:00 à
17:00 horas, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo
de cinco dias a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.

Estância Turística de Avaré, 25 de Novembro de 2009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO

LEIS

Lei nº 1.285, de 25 de novembro de 2.009.
Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da
lei orçamentária do Município para o exercício de 2010 e dá
outras providências.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Art. 1º - Esta Lei orienta a elaboração da Lei Orçamentária para
2010 e dispõe sobre as alterações na legislação tributária.
§ 1º - Dispõe esta Lei, dentre outras matérias, também sobre o
equilíbrio das finanças públicas e critérios e forma de limitação
de empenho, sobre o controle de custo e avaliação dos resulta-
dos dos programas, sobre condições e exigências para trans-
ferências de recursos para entidades públicas e privadas, so-
bre a autorização referida no art. 169, § 1º, da Constituição, e
compreende os anexos de que tratam os §§ 1º a 3º, do art. 4º,
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal).
§ 2º As categorias econômicas e de programação correspon-
dem, respectivamente, ao nível superior das classificações eco-
nômica (Receitas e Despesas Corrente e de Capital) e progra-
mática (Programas).
§ 3º As informações gerenciais e as fontes financeiras agrega-
das nos créditos orçamentários serão desdobradas e ajusta-
das diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo e Legisla-
tivo para atender às necessidades da execução orçamentária.
Art. 2º – As metas de resultados fiscais do Município para o
exercício de 2010 são as estabelecidas no Anexo I (Metas Fis-
cais), integrante desta Lei, desdobrado em:
Tabela 1 - Metas anuais;
Tabela 2 - Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exer-
cício anterior;
Tabela 3 - Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos
três exercícios anteriores;
Tabela 4 - Evolução do patrimônio líquido;
Tabela 5 - Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alie-
nação de ativos;
Tabela 6 - Receitas e despesas previdenciárias do RPPS e Pro-
jeção atuarial do RPPS;
Tabela 7 - Estimativa e compensação da renúncia de receita;
Tabela 8 - Margem de expansão das despesas obrigatórias de
caráter continuado.
Art. 3º Os passivos contingentes e outros riscos capazes de
afetar as contas públicas estão avaliados no Anexo 2 (Demons-
trativo de Riscos Fiscais e Providências), onde são informadas
as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo caso ve-
nham a se concretizar.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo consideram—se pas-
sivos contingentes e outros riscos fiscais, possíveis obriga-
ções presentes cuja existência será confirmada somente pela
ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não
estejam totalmente sob controle do Município.
Art. 4º - A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentá-
ria e a remeterá ao Executivo até o dia 30 de Agosto de 2009.
§ 1º - O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até trinta
(30) dias antes do prazo fixado no “caput”, os estudos e estima-
tivas das receitas para o exercício de 2010, inclusive da receita
corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de
cálculo.
§ 2º - Os créditos adicionais suplementares que envolvam só
anulação de dotações do Legislativo, serão abertos por Decreto
do Executivo, se houver autorização legislativa, no prazo de até
três dias úteis contados da solicitação daquele Poder.
Art. 5º - Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução,
a Administração buscará o equilíbrio das finanças públicas con-

siderando, sempre, ao lado da situação financeira, o cumpri-
mento das vinculações constitucionais e legais e a imperiosa
necessidade de prestação adequada dos serviços públicos,
tudo conforme os macroobjetivos estabelecidos no Plano Pluria-
nual.
Parágrafo único - São vedados aos ordenadores de despesa
quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despe-
sas sem suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.
Art. 6º - A lei orçamentária não consignará recursos para início
de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos
os em andamento e contempladas as despesas de conserva-
ção do patrimônio público.
§ 1º - A regra constante do caput deste artigo aplica-se no
âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legal-
mente estabelecidas.
§ 2º - Entende-se por adequadamente atendidos os projetos
cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível com
os respectivos cronogramas físico-financeiros pactuados e em
vigência.
Art. 7º - A lei orçamentária conterá reserva de contingência para
atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fis-
cais imprevistos.
§ 1º - A reserva de contingência será fixada em no máximo de
cinco por cento (5,0%) da receita corrente líquida e sua utiliza-
ção dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta.
§ 2º - Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de con-
tingência não precisará ser utilizada para sua finalidade, o saldo
poderá ser utilizado para amparar a abertura de créditos adicio-
nais para outros fins, observado o disposto no art. 42 da Lei nº
4320/64.
Art. 8º - Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas
de responsabilidade de outras esferas do Poder Público, desde
que haja recursos orçamentários disponíveis, lei autorizadora e
estejam firmados os respectivos convênios, termos de acordo,
ajuste ou congêneres.
Art. 9º - Para os fins do disposto no art. 16, § 3º, da Lei de
Responsabilidade Fiscal, consideram-se irrelevantes as despe-
sas com aquisição de bens ou de serviços e com a realização
de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa
de licitação estabelecidos respectivamente, nos incisos I e II do
art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Art. 10 - Até trinta (30) dias após a publicação da Lei Orçamen-
tária para 2010, o Poder Executivo estabelecerá a programação
financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a
compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das
receitas municipais.
§ 1º Integrarão a programação financeira as transferências fi-
nanceiras, de caixa para caixa, do tesouro municipal para as
entidades da administração indireta e destas para o tesouro
municipal.
§ 2º O repasse de recursos financeiros do Executivo para o
Legislativo fará parte da programação financeira e do cronogra-
ma de que trata este artigo, devendo ocorrer na forma de duo-
décimos a serem pagos até o dia 20 de cada mês.
Art. 11 -  No mesmo prazo previsto no “caput” do artigo anterior,
a Prefeitura e as entidades da Administração Indireta estabele-
cerão metas bimestrais para a realização das respectivas re-
ceitas estimadas.
§ 1º - Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de
cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de
comprometer a obtenção dos resultados nominal e primário fixa-
dos no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos
trinta dias subseqüentes, a Câmara Municipal, a Prefeitura e as
entidades da Administração Indireta determinarão, de maneira
proporcional, a limitação de empenho e movimentação financei-
ra, em montantes necessários à preservação dos resultados
almejados.
§ 2º - O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para
as providências deste, o correspondente montante que lhe ca-
berá na limitação de empenho e movimentação financeira, acom-
panhado da devida memória de cálculo.
§ 3º - Na limitação de empenho e movimentação financeira, se-
rão adotados critérios que produzam o menor impacto possível
nas ações de caráter social, particularmente nas de educação,
saúde e assistência social, e na compatibilização dos recursos
vinculados.
§ 4º - Não serão objeto de limitação de empenho e movimenta-
ção financeira as despesas que constituam obrigações consti-
tucionais e legais do Município, inclusive as destinadas ao paga-
mento do serviço da dívida e precatórios judiciais.
§ 5º - A limitação de empenho e movimentação financeira tam-
bém será adotada na hipótese de ser necessária a redução de
eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que
dispõe o art. 31 da Lei Complementar nº 101/00.

§ 6º - Na ocorrência de calamidade publica, serão dispensadas
a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de
empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do dis-
posto no art. 65 da Lei Complementar nº 101/00.
§ 7º - A limitação de empenho e movimentação financeira poderá
ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustra-
ção na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres se-
guintes.
Art. 12 - Desde que respeitados os limites e vedações previstos
nos arts. 20 e 22, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/
00, e cumpridas as exigências previstas nos arts. 16 e 17 do
referido diploma legal, fica autorizado o aumento da despesa
com pessoal para:
I. concessão de vantagem ou aumento de remuneração,
criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estru-
turas de carreiras;
II. admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.
§ 1º Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente
poderão ocorrer se houver:
I. prévia dotação orçamentária suficiente para atender às
projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decor-
rentes;
II. lei específica para as hipóteses previstas no inciso I, do
caput;
III. no caso do Poder legislativo, observância aos limites
fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal.
§ - 2º Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata
o art. 22 da Lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a
contratação de horas extras somente poderá ocorrer nos ca-
sos de calamidade pública, na execução de programas emer-
genciais de saúde pública ou em situações de extrema gravida-
de, devidamente reconhecidas pelo respectivo Chefe do Poder.
Art. 13 -  Fica autorizada a revisão geral anual de que trata o art.
37, inciso X, da Constituição, cujo percentual será definido em lei
específica.
Art. 14 - Para atender o disposto no art. 4º, I, “e”, da Lei Comple-
mentar nº 101/00, os chefes dos Poderes Executivo e Legislati-
vo adotarão providências junto aos respectivos setores de con-
tabilidade e orçamento para, com base nas despesas liquida-
das, apurarem os custos e resultados das ações e programas
estabelecidos.
Parágrafo único: Os custos e resultados apurados serão apre-
sentados em quadros anuais que permanecerão à disposição
da sociedade em geral e das instituições encarregadas do con-
trole externo.
Art. 15 - As transferências de que trata o art. 26 da Lei Comple-
mentar nº 101/00, somente serão feitas sob a condição de que
haja crédito orçamentário e disponibilidade na programação fi-
nanceira.
§ 1º – É vedada a destinação de recursos a entidade privada em
que agente público de Poder ou do Ministério Público, tanto quanto
dirigente de órgão ou entidade da administração pública, de qual-
quer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou compa-
nheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinida-
de, até o segundo grau, seja dirigente.
§ 2º – Observado o disposto no “caput”, ficam autorizadas as
destinações diretas e indiretas de recursos a pessoas físicas
desde que em atendimento à recomendação expressa de unida-
de competente da administração.
Art. 16 - A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita só será
promovida se atendidas as exigências do art. 14 da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal e após publicados os elementos de que
tratam os respectivos incisos I e II.
Art. 17 -  Até o momento da publicação da Lei Orçamentária, se
esta ocorrer depois de encerrado o exercício de 2009, ficam os
Poderes Executivo e Legislativo autorizados a realizar despe-
sas observado o limite mensal de um doze avos (1/12) de cada
programa da proposta original encaminhada ao Legislativo.
Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese deste artigo as provi-
dências de que tratam os caputs dos artigos 12 e 13 serão
efetivadas no mês de janeiro de 2010.
Art. 18 -  Fica o Executivo autorizado efetuar durante o exercício
de 2010 transferências de recursos de uma categoria de pro-
gramação para outra ou de um órgão para outro, quando neces-
sárias em função de reorganização administrativa.
Art. 19 – O estabelecimento das metas e prioridades da adminis-
tração municipal para o exercício de 2010, de acordo com o
disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, far-se-á,
excepcionalmente, no âmbito da Lei do Plano Plurianual do perí-
odo 2010/2013.
Art. 20 -  Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 25 de novembro
de 2.009.
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ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.286, de 25 de novembro de 2.009.
Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2010 a
2013 e define as metas e prioridades da administração pública
municipal para o exercício de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Art. 1º – Esta Lei estabelece, nos termos do art. 165, § 1º, da
Constituição, o Plano Plurianual (PPA) do Município para o qua-
driênio 2010/2013, pelo qual são definidas as diretrizes, os ob-
jetivos e as metas da administração pública municipal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as rela-
tivas aos programas de duração continuada, na forma dos Ane-
xos I a V.
§ 1º – Fica o Executivo autorizado a modificar a unidade execu-
tora ou o órgão responsável por programas e ações e os indica-
dores e respectivos índices, bem como a adequar as metas
físicas em função de modificações nos programas ditadas por
leis, por leis de diretrizes e por leis orçamentárias e seus crédi-
tos adicionais.
§ 2º – O Plano Plurianual compreende a atuação de todos os
órgãos da Administração Direta e Indireta e da Câmara Munici-
pal, inclusive das empresas em que o Município detém o controle
acionário, consideradas, nos termos da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000, de caráter dependente.
§ 3º – No caso de empresas de caráter não dependente, so-
mente seus investimentos estão incluídos nos programas e ações
constantes dos anexos desta Lei.
Art. 2º – As diretrizes para o quadriênio 2010/2013, norteadoras
da execução dos programas e ações a cargo dos órgãos muni-
cipais, deverão seguir os seguintes macroobjetivos:
I. Prestação eficiente de serviços públicos
II. Gestão adequada dos recursos em face da crise eco-
nômica e no período pós crise.
III. Fomento de atividades geradoras de desenvolvimento
econômico e social.
Art. 3º – As estimativas das receitas e dos valores dos progra-
mas e ações constantes dos anexos desta lei são fixadas ex-
clusivamente para conferir consistência ao Plano, não se cons-
tituindo em limites para a elaboração das leis de diretrizes orça-
mentárias, das leis orçamentárias e das suas modificações.
Art. 4º – Na abertura de créditos adicionais e créditos extraordi-
nários, bem como na criação de novos programas ou ações ou
modificação das existentes, constantes da presente lei, consi-
dera-se em decorrência alterada a Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias e a Lei Orçamentária Anual.
Art. 5º – As metas e prioridades da administração pública muni-
cipal para o exercício de 2010, na conformidade do exigido pelo
art. 165, § 2º, da Constituição, são as fixadas no Anexo VI.
Art. 6º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 25 de novembro
de 2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

DECRETOS

Decreto nº 2.250, de 18 de novembro de 2009.
(Nomeia a Comissão Organizadora da III OVINOFEST e I Torneio
Leiteiro da Estância Turística de Avaré.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

D e c r e t a :

Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, Comissão Organiza-
dora da III OVINOFEST e I Torneio Leiteiro da Estância Turística
de Avaré- :-

Presidente :-  MANOEL JOSÉ RAHMI GARCIA;
Vice-Presidente OVINOFEST:- SIDNEY GOMES PRIMOS;
Vice-Presidente Torneio Leiteiro:- RENATO VILLEN;
Tesoureiro: ARISTIDES GARCIA FILHO;
Secretário: MARCELO PIAGENTINI.

Artigo 2 º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 18 de novembro
de 2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CELIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 2.252, de 24 de novembro de 2009.
(Dispõe sobre permissão de uso de bem público, e dá outras
providências).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:
Artigo 1º – Fica permitida a utilização do espaço público denomi-
nado “Espaço Tatersal”, no Parque de Exposições Fernando
Cruz Pimentel, no dia 05 de dezembro de 2009, para o Partido da
Social Democracia Brasileira, Diretório Municipal de Avaré para
a realização do Encontro Estadual PSDB Mulher, evento que
fomentará o turismo no município de Avaré, com a presença de
grande público entre personalidades nacionais.
Artigo 2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 24 de novembro
de 2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 2.253, de 24 de novembro de 2009.
(Dispõe sobre a instauração de processo administrativo, para
apurar responsabilidade na FREA e adota outras providências)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando, que o Tribunal de Contas do Estado de São Pau-
lo,  no  processo TC 002665/002/07 apurou irregularidades na
contratação de pessoal junto a Fundação Regional Educacional
de Avaré;
Considerando que existe a necessidade de apurar de forma
fundamentada quais foram as causas, e quem deu causa a
essas irregularidades;

D E C R E T A:-
Artigo 1º - Fica determinado ao Presidente da Fundação, a aber-
tura de processo administrativo, para cabal apuração dos fatos
a que se refere o processo TC 00265/002/07, devendo nomear
uma comissão processante, para apuração cabal da responsa-
bilidade, em relação a essas irregularidades.
Artigo 2º - Fixa o prazo de 90 dias, contados do recebimento
deste Decreto, para inicio e termino de apuração dessas irregu-
laridades, com encaminhamento de relatório final ao Executivo
Municipal.
Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.

 Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 24 de Novembro de
2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

Decreto nº 2.254, de 24 de novembro de 2009.
(Dispõe sobre a instauração de processo administrativo, para
apurar responsabilidade na FREA e adota outras providências)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

D  e  c  r  e  t  a  :  -
Considerando, que o Tribunal de Contas do Estado de São Pau-
lo, no processo TC 003.684/026/04, apurou irregularidades na
execução orçamentária junto a Fundação Regional Educacional
de Avaré;
Considerando, que existe a necessidade de apurar de forma
fundamentada quais foram as causas, e quem deu causa a
essas irregularidades;

DECRETA-
Artigo 1º - Fica determinado ao Presidente da Fundação, a aber-
tura de processo administrativo, para cabal apuração dos fatos
a que se refere o processo TC 3.6874/026/04, devendo nomear
uma comissão processante, para apuração cabal da responsa-
bilidade, em relação a essas irregularidades.
Artigo 2º - Fixa o prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento deste Decreto, para inicio e termino de apuração
dessas irregularidades, com encaminhamento de relatório final
ao Executivo Municipal.
Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 24 de Novembro de
2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

INEDITORIAL

Fundação Regional Educacional de Avaré – FREA

Extrato de Contrato

Modalidade:- Dispensa de Licitação nº. 009/2009 – Processo nº.
022/2009
Contratante:- Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA
Contratada:- Luiz Carlos Panoni Junior Avaré - ME
Objeto:- O Presente contrato tem como objeto a Aquisição de um
Servidor de Dados e Domínios, conforme especificações ane-
xas ao contrato.
Valor Global:- R$ 7.199,00 (Sete mil cento e noventa e nove
reais).
Data da Assinatura do Contrato:- 30/10/2009
Laura Mendes Cardoso – Presidente LP/FREA
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A D M I N I S T R A Ç Ã O  :

Prefeitura de Avaré é premiada pelo CIEE
Na última terça, 24,

foi realizada no teatro do
Centro de Integração
Empresa Escola
(CIEE), em São Paulo,
a cerimônia de premia-
ção das 50 melhores
empresas para se fazer
estágios profissionali-
zantes. Dentre as duas
mil empresas concor-
rentes, Avaré, em sua
primeira participação,
representada pela Pre-
feitura, obteve êxito e foi
escolhida entre as me-
lhores do gênero.

Realizada desde
2006, a premiação visa
reconhecer a qualidade
dos programas de está-
gio das organizações
que investem na prepa-
ração prática dos estu-

BEBEL

dantes para o mercado
de trabalho.

Das empresas pre-
miadas, 70% são priva-
das, 24% correspon-
dem a órgãos públicos,
4% instituições de ensi-
no e 2% organizações
do Terceiro Setor. Des-
te montante, 56% das
organizações estão no

interior do Estado e 44%
representam a Grande
São Paulo.

A maioria dos esta-
giários entrevistados no
levantamento é do sexo
feminino (56%). Repre-
sentam o curso superior
(84%) e, provenientes
da rede particular de
ensino (76%). Destes

estagiários, 55% estão
na faixa etária entre 21
e 25 anos, sendo 93%
dos jovens solteiros e
74% relacionados aos
que residem com os
pais.

Segundo a Se-
cretaria de Administra-
ção, o prêmio concedi-
do à Prefeitura de Ava-
ré é significativo e esti-
mulador para os estagi-
ários avareenses. Isto
porque a parceria esta-
belecida entre o CIEE e
o Poder Público Muni-
cipal deu oportunidade
à Prefeitura de abrir
suas portas aos estu-
dantes que desejam ad-
quirir novos conheci-
mentos para competir
no mercado de trabalho.

E S P O R T E S :

Avaré Gladiators disputa a final do Futebol Americano
O time avareense de

Futebol Americano, o
Avaré Gladiators, vai
até São Paulo neste do-
mingo, 29, a partir das
12 horas, para enfrentar
o Silver Bullets na Final
da Conferência Estadu-
al.

Após uma brilhante
vitória nos playoffs so-
bre o Corinthians Stea-
mrollers, até então a úni-
ca equipe com 100% de
aproveitamento no
Campeonato Liga Flag, 
a equipe de Avaré fará
a decisão do torneio
paulista com o atual
campeão estadual, o
Silver Bullets.

Num torneio difícil o
Avaré Gladiators empe-
nhou-se para chegar
entre as quatro melho-
res equipes do Estado
de São Paulo.

Com apoio das em-
presas que participam

da ação “Adote um
Atleta”, a equipe avare-
ense fez uma campanha
elogiável. Colaboraram
patrocinando o Avaré
Gladiators as seguintes
empresas: Infomaster
Avaré, Pé de Vela Bike,

GeM Veículos, Centro
de Formação de Con-
dutores Almeida, Pada-
ria Nossa Senhora Apa-
recida, Eliete Calçados,
Casa de Carnes Miras,
Dr. Ernesto Ferreira de
Albuquerque, Pizzaria
Lourena, Avaré Mais
Imóveis, ACLBL Loca-
ção de Mesa de Bilhar
e Pebolin, Funerária
Santa Cruz, Dafra Mo-
tos, Constru Roon, Taxi
Zaia, Laboratório Car-
los Chagas, Jafer Auto
Peças, Syll Andrade
Salão de Beleza.

Mais informações
em: http://www.avaregla
diators.com.br.

DIVULGAÇÃO

Ouvidoria Municipal:  0800-7700133

M E I O  A M B I E N T E :

Fórum de Meio Ambiente

é realizado em Avaré
BENOLI

Termina neste sába-
do, 28, o I Forema (Fó-
rum Regional de Meio
Ambiente da Area –
Associação Regional
dos Engenheiros, Arqui-
tetos e Agrônomos de
Avaré), que teve início
na quinta-feira, 26. O
objetivo do evento é dis-
cutir temas como o li-
cenciamento ambiental e
as áreas de construção
civil às margens da Re-
presa de Jurumirim.

Destinado a pro-
fissionais do setor, mas
aberto a ambientalistas,
professores, estudantes
e prefeitos, o Forema
pretende conscientizar a
população sobre as po-

líticas para regulamentar
a área da construção ci-
vil segundo padrões so-
cialmente sustentáveis.

De acordo com o
coordenador do Fórum,
o agrônomo Marcos
Boock Rutigliano, os te-
mas em discussão são
de grande importância
para a Estância Turísti-
ca de Avaré. “Propo-
mos debates porque são
questões de amplitude
regional e que envolvem
a Represa de Jurumirim,
nosso grande patrimô-
nio. Contamos com for-
madores de opinião
para disseminar as infor-
mações discutidas no
Forema”, enfatizou.
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A G R I C U L T U R A :

Ovino Fest acontece de 8 a 13 de dezembro
A terceira edição da

Ovino Fest Avaré, im-
portante mostra de ove-
lhas e cordeiros da re-
gião, acontece de 8 a 13
de dezembro no Parque
Fernando Cruz Pimen-
tel. O evento terá leilões,
julgamento de raças,
exposição de cordeiros
e ovelhas, insumos,
equipamentos para o
setor e palestras técni-
cas.

Promovida pelo
Núcleo Sudoeste Pau-
lista de Ovinocultores
(com sede em Avaré), a
Ovino Fest abre o ca-
lendário do “Ranking
Cabanha do Ano 2010”
da Associação Paulista
dos Criadores de Ovi-
nos (Aspaco). Aproxi-
madamente 400 animais
de diversas raças em
pista são aguardados.

A novidade deste
ano é a realização do I
Torneio Leiteiro, que
deve contar com cria-

dores de toda a região
e um grande leilão de
vacas leiteiras.

Patrocínio - Já estão
à venda junto ao Núcleo
as quotas de patrocínio
Ouro, Prata e Bronze
para que as empresas e
parceiros possam parti-
cipar do evento, esco-
lhendo o pacote de pu-
blicidade de acordo
com a proposta de ma-
rketing das empresas
patrocinadoras.

Leilões - Tanto o lei-
lão de ovinos quanto o

de vacas leiteiras deve
movimentar o tattersal
do recinto da Emapa
com a venda de lotes
comerciais, reproduto-
res e matrizes das prin-
cipais raças de ovinos e
bovinos criadas no Es-
tado e os organizadores
esperam um bom volu-
me de negócios.

Queima do Cor-
deiro - Outro detalhe
importante da III Ovino
Fest é a tradicional
“Queima do Cordeiro”,
cujo objetivo é divulgar

e popularizar o consumo
da carne ovina através
de um concurso de pra-
tos à base de cordeiro.

Programação -
08/12 – terça-feira -
Entrada dos animais.
09/12 – quarta-feira -
Admissão zootécnica e
pesagem – Início do
Torneio Leiteiro. 10/12
– quinta-feira - Julga-
mento de raças – Pales-
tra técnica sobre repro-
dução e nutrição de ovi-
nos. 11/12 – sexta-feira
- Julgamento de raças e
Leilão de Cordeiros Eli-
te e lotes comerciais.
12/12 – sábado - Julga-
mento de raças – Encer-
ramento do Torneio Lei-
teiro às 16h00 e Leilão
de Vacas Leiteiras às
18h00. 13/12 – domin-
go - Prova 3 tambores,
III Queima do Cordei-
ro, das 13h00 às 16h00.

Mais informações:
www.nucleosudoeste
paulista.com.br

III Ovino Fest Avaré abre ranking Cabanha do Ano 2010,
da ASPACO

DIVULGAÇÃO

S A Ú D E :

Câncer Bucal é tema de

encontro na FSP

Com a presença de
mais de 100 pessoas, o
IV Encontro de Saúde
em Oncologia foi reali-
zado em Avaré, no Au-
ditório da Faculdade
Sudoeste Paulista (FSP)
e fez parte das ativida-
des alusivas ao Dia Na-
cional de Combate ao
Câncer, transcorrido em
27 de novembro.
Com o tema “Câncer
Bucal”, uma palestra foi
coordenada pelo diretor
de Saúde Bucal do mu-
nicípio, o cirurgião-den-

tista Fernando Câmara
Ferreira, que contou
com a participação da
Equipe Técnica da
AAPC, através da
amostragem das ativida-
des desenvolvidas pela
instituição na região.

Após o evento foi
realizado uma confrater-
nização entre os partici-
pantes e a entrega de
certificados. A diretoria
da AAPC agradece o
apoio oferecido pelo
Santander, Buffet Faidi-
ga, Sabesp e FSP.

S A Ú D E :

BENOLI

Secretaria da Saúde atende

em novo endereço

Visando oferecer
um melhor atendimento
aos usuários do Serviço
Público de Saúde, a Se-
cretaria Municipal de
Saúde passou a funcio-
nar em instalações mais
adequadas: na antiga
sede do Demutran, na
Rua São Paulo, 1559.

O telefone é 3732-
8263.

Desde o início do
ano aumentou conside-
ravelmente o volume de
atendimentos da área da
Saúde, o que motivou a
instalação do setor em
ambiente mais amplo.

Ouvidoria Municipal:

0800-7700133
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AVARÉ, 26 DE NOVEMBRO DE 2009
Arq. Urb. Bethina de Arruda Mota Melado

Setor de Análise de Projetos

RELAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS - 19 a 26 DE NOVEMBRO

CERTIDÃO DE USO DO SOLO - 19 a 26 DE NOVEMBRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ COMUNIQUE-SE - 19 a 26 DE NOVEMBRO

HABITAÇÃO

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

Centro Administrativo e nas Bancas.
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Unidades de atendimento da Saúde

O atendimento pres-
tado aos usuários do SUS
visa qualidade e eficiên-
cia ao cliente.

A Secretaria Munici-
pal da Saúde preza pela
satisfação dos usuários,
visando sempre um aten-
dimento de maneira inte-
gral.

Secretária Municipal
da Saúde – Marialva
Araujo De Souza Biazon

Coordenadora das
UBSS: Elizabeth Capec-
ci Siqueira
Centro De Saúde I –
Enfermeira Hilda Gam-
bini
Rua  Acre, 1281
Bairro Água Branca -
Tel.: 3711-2400

Especialidades:
Ortopedista
Vascular
Gastroenterologista
Reumatologista
Neurologista
Neurocirurgião
Oftalmologista
Dermatologista
Otorrinolaringologista
Pediatria
Ginecologista
Pneumologista
Nutricionista
Fonoaudióloga
Psicóloga(o)
Terapeuta Ocupacional
Fisioterapeuta
Assistente Social

UBS Brabância- Enfer-
meira Keli Cristina Car-
doso Mariotto
Praça Armando De Pau-
la Assis, S/Nº
Bairro Brabância – tel.:
3733-2977
Especialidades:
Clínico Geral
Ginecologista
Pediatria
Dentista

UBS Bairro Alto- Enfer-
meira Bruna De Fátima
Nogueira
Rua Minas Gerais, S/Nº

Bairro Alto – tel.: 3732-
0814

Especialidades:
Clínico Geral
Ginecologista
Pediatria
Urologista
Dentista

UBS Jardim Brasil- En-
fermeira Adriana Rescia
Avenida Salim Antonio
Curiati
Bairro Jardim Brasil –
tel.: 3733-3044

Especialidades:
Clínico Geral
Ginecologista
Pediatria
Psicologia
Dentista
Fisioterapeuta

UBS Vera Cruz  Enfer-
meira  Fabiana Gusson
Marostiça
Rua Manoel Santos Ca-
lado, S/Nº
Bairro Vera Cruz – tel.:
3733-2979

Especialidades:
Clínico Geral
Ginecologista
Pediatria
Dentista

UBS Bonsucesso- En-
fermeira Maria Inês Lou-
renço Costa
Rua Musa, 2.654
Bairro Bonsucesso – tel.:
3733-4604

Especialidades:
Clínico Geral
Ginecologista
Pediatria
Fonoaudiologia
Dentista

UBS Bairro Ipiranga -
Enfermeira Fabiana Gus-
son Maróstica
Rua Julio Figueiredo, 166
Bairro Ipiranga – tel.:
3731-2189

Especialidades:
Clínico Geral
Pediatria

S A Ú D E :
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INDICE ESTIMADO POPULACIONAL: 8.000 Habitantes
PREFEITO MUNICIPAL: ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
DIRETOR DA OUVIDORIA MUNICIPAL: JOÃO FIDELIS

O presente relatório tem por finalidade demonstrar os resulta-
dos obtidos através das atividades realizadas no dia 21 de
Novembro de 2.009, no EMEB “José Rebouças de Carvalho”,
durante o evento Ação Social – “Prefeitura no Bairro”.

1. GABINETE DO PREFEITO:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Atendimento do Prefeito 312
TOTAL 312

2. FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Fotos para RG 156
Cortes de Cabelos 52
Atendimentos Diversos 92
TOTAL 300

3. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Clínico Geral 54
Cardiologia 25
Oftlamologia 0
Antendimento de enfermagem 174
ECG 25
Vacinas’ 06
Teste de Hepatite, Sífilis e HIV 28
Teste Rápido de HIV 12
Antendimentos Farmácia 28
Cartão SUS 234
Exames de Papanicolaou 11
Pediatra 06
Ginecologia 52
Teste de Glicemia Capilar 337
Aferição de Pressão Arterial 468
Mamografias solicitadas 01
Distribuição de preservativos masculino 300
Distribuição de preservativos feminino 0
Exame toque de mama 11
Nódulos detectados 0
TOTAL 1772

4. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO:
 ATENDIMENTOS VISITANTES
Informações sobre a Cidade 10
TOTAL 10

5.  COORDENADORIA DA SAÚDE BUCAL:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Exames Clínicos, Orientaçõe 514
 e distribuição de kits
TOTAL 514

6. VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Orientações sobre Dengue 119
Reclamações 3
Distribuição bexigas personalizadas 2000(não en-
tra na estimativa)
TOTAL 122

7. SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO:
· BANCO DO POVO:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Informações e reclamações 5
 TOTAL 5

8. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL-
VIMENTO SOCIAL:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Bolsa Família 32
TOTAL 32

9.  SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Prática de esportes 320
TOTAL 320

10. SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO:
ATENDIMENTOS    QUANTIDA-
DE
Habitacional    32
TOTAL    32

11.  SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA:

RELATÓRIO DO EVENTO AÇÃO SOCIAL –“PREFEITURA NO BAIRRO”
LOCAL DO EVENTO: EMEB  “JOSÉ REBOUÇAS DE CARVALHO” – BAIRRO SANTA ELIZABETH

DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2009.
 BAIRROS ABRANGIDOS: SANTA ELIZABETH E JARDIM BRASIL.

 ATENDIMENTOS    QUANTIDADE
Biblioteca Itinerante    90
Exposição de Poesias e Museu    30
TOTAL    120

12.  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA:
 ATENDIMENTOS    QUANTIDADE
Distribuição de vermífugos    100
Orientações    90
TOTAL    190

13.  SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE:
 ATENDIMENTOS    QUANTIDADE
Atendimentos    42
Informações sobre cortes de arvores    04
Visitas    16
TOTAL    80

14.  SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO:
· Confecção de 01 (uma) faixas;
· Divulgação em jornais e rádios;
· Contratação de carro de som;
·  Realização da cobertura e registro através de fotografias dos
vários momentos do evento;

15.  CEREST:
ATENDIMENTOS    QUANTIDADE
Visita ao mural de empregos,
teste vocacional e elaboração
de curriculum    18
TOTAL    18

16.  CEBRAC:
ATENDIMENTOS    QUANTIDADE
Visita ao mural de trabalho    10
Teste Vocacional    23
Currículum    15
TOTAL    48

17.  POSTO BIZUNGÃO
ATENDIMENTOS    QUANTIDADE
Orientação sobre Doação de Órgãos    48
TOTAL    48

18.  FACULDADE EDUVALE:
ATENDIMENTOS    QUANTIDADE
Atendimento Jurídica    57
TOTAL    57

19.  SABESP:
ATENDIMENTOS    QUANTIDADE
Solicitação de serviços e informações    30
Distribuição de água    3000 (não entra
na estimativa)
TOTAL    30

20.  DELEGACIA DE IDENTIFICAÇÃO:
ATENDIMENTOS    QUANTIDADE
Expedição de 1.ª e 2.ª Vias de RG    220
TOTAL    220

21.  PROCON:
ATENDIMENTOS    QUANTIDADE
Atendimentos e entrega de código    47
de defesa do consumidor
TOTAL    47

22.  CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL:
ATENDIMENTOS    QUANTIDADE
Atendimentos    62
Casamento Comunitário    6
TOTAL    68

23.  ETEC:
ATENDIMENTOS    QUANTIDADE
Atendimentos    64
TOTAL         64

24.  PAT:
ATENDIMENTOS    QUANTIDADE
Carteira de trabalho    22
Cadastro empresa São Paulo    22
TOTAL         44

25.  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES:
ATENDIMENTOS    QUANTIDADE
Atendimentos    7
TOTAL         7

TOTAL GERAL ....................................................4.460  Habitan-
tes = 55,75% da população estimadano Bairro.

E D U C A Ç Ã O :

Abertas as matrículas na

Rede Municipal de Ensino

As matrículas para o
ano letivo de 2010 en-
contram-se abertas em
todas as escolas da
Rede Municipal de En-
sino.

A Secretaria da
Educação informa ainda
que no caso específico
das propriedades rurais
em que moram alunos
da região do povoado
de Barra Grande, na fai-
xa-etária de 4 a 5 anos
(Educação Infantil),  ha-
verá para eles transpor-

te gratuito em peruas
escolares. As crianças
serão acompanhadas
por um monitor para lhes
garantir a necessária se-
gurança.

Os dirigentes da Es-
cola Municipal “Moacyr
Parise Correia” e do
Centro de Educação In-
fantil “Antonia da Silva
Dias” recomendam aos
pais que façam logo a
matrícula no sentido de
garantir vagas para seus
filhos.

BENOLI
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Orçamento para 2010 é de R$ 161,6 milhões

E C O N O M I A :

A Estância Turística
de Avaré já tem estima-
tiva de receitas a serem
arrecadadas no exercí-
cio de 2010, as quais fi-
xaram os gastos a serem
realizados pela adminis-
tração municipal com
recursos na ordem de
mais de R$ 161 milhões.
Aprovada por unanimi-
dade pela Câmara de
Vereadores, no último
dia 23, a Lei Orçamen-
tária Anual (LOA) fixou
o orçamento em R$

161.674.500,00.
No setor de Educa-

ção os investimentos
previstos para o próxi-
mo ano chegam a R$
38,7 milhões, cerca de
um milhão de reais a
mais do que foi investi-
do em 2009. Na área
da Saúde a previsão
atinge a casa dos R$
38,4 milhões, enquanto
que para a Assistência
Social serão aplicados
R$ 5,2 milhões. Já para
o setor de Obras a pre-

visão é investir R$ 14
milhões em 2010.

Antes da aprovação
da LOA a Câmara
apreciou e aprovou a Lei
de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) e o Plano
Plurianual (PPA). Den-
tre as emendas incluídas
ao PPA estão a da ca-
nalização do Ribeirão
Lageado, no bairro San-
ta Elizabeth (Vila do
Sapo), construção de
praças no Jardim Vera
Cruz e Parque Santa Eli-

sabeth, construção de
galpão para assenta-
mento rural, implanta-
ção de novos parques
ecológicos e manuten-
ção de serviços de cas-
tração de pequenos ani-
mais.

Emendas – Com
relação às emendas
apresentadas à LOA,
uma delas diminuiu o re-
passe de verbas para o
Legislativo de R$ 4 mi-
lhões para R$ 3,5 mi-
lhões.

Envie suas sugestões, reivindicações ou criticas:

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

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

CANAL DO CIDADÃO

C O N V O C A Ç Õ E S :

O Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social, Paulo Francisco Cavini e a Presidente do
Conselho Municipal do Idoso, Maria Célia Moreira, vêm
por meio deste solicitar aos Conselheiros, o compareci-
mento a reunião que realizar-se-á em:

Data: 02/12/09
Horário: 15h00min
Local: Secretaria Executiva dos Conselhos / Secreta-

ria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1750 – Centro.

O Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social, Paulo Francisco Cavini e a Presidente do
Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), José
Marcos Guazzelli Filho, vêm por meio deste solicitar aos
Conselheiros, o comparecimento a reunião que realizar-
se-á em:

Data: 03/12/09
Horário: 09h00min
Local: Secretaria Executiva dos Conselhos / Secreta-

ria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1750 – Centro.

O Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social, Paulo Francisco Cavini  e a Presidente do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescen-
te, Elaine Cristina Gomes Martins , vêm por meio deste
solicitar aos Conselheiros, o comparecimento a reunião
que realizar-se-á em:

Data: 08/12/09
Horário: 08h30min
Local: Secretaria Executiva dos Conselhos / Secreta-

ria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1750 – Centro.

Solicitamos que na impossibilidade da participação
do titular, que o mesmo solicite a presença de seu suplen-
te, pois será de grande importância à participação de re-
presentantes de cada Órgão, Entidade, Secretaria ou Casa.


